
 حقيقة الحركة اإلصالحية
 

 

 
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 حقيقة الحركة اإلصالحية
 

 

 
2 

 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

إف اغبمد  كبمده كنستعينو كنستغفره، كنعوذ با من شركر أنفسػنا كمػن ئػي ات ألما،نػا، مػن اهللػده ا 
فػػم م ػػ، ،ػػو، كمػػن ا ػػ ، فػػم ىػػادم ،ػػو، كأشػػهللد أف   إ،ػػو إ  ا كأػػده   شػػرا  ،ػػو كأشػػهللد أف ؿبمػػدان 

 لبده كرئو،و.

 {أىاػُّهللىا ا،ًَّذانى آمىنيوا اتػَّقيوا ا، َّوى أىقَّ تػيقىاتًًو كى  سبىيوتينَّ ًإ  كىأىنٍػتيٍم ميٍسً ميوفى اىا }

ػا كىبىػػ َّ ًمنػٍهلليمىػ} ػػا زىٍكهىهللى هللى ْى ىػقى ًمنػٍ ْى ىقىليػٍم ًمػػٍن نػىٍفػوو كىاًأػػدىةو كى ػػا ا،نَّػاسي اتػَّقيػػوا رىبَّليػمي ا،َّػػًذم  ريًػػ نا اىػا أىاػُّهللى ػػا  ثى ا رًهى
ـى ًإفَّ ا، َّوى ثىافى لى ىٍيليٍم رىًقيبناكىًنسى  ا  {اءن كىاتػَّقيوا ا، َّوى ا،ًَّذم تىسىاءى،يوفى بًًو كىاألىٍرأى

ػػا،ىليٍم كىاػىٍغًفػػٍر ،ىليػػٍم ذينيػػ} ٍُ ،ىليػػٍم أىٍلمى ا ايٍمػػً  ػػًدادن ػػا ا،َّػػًذانى آمىنيػػوا اتػَّقيػػوا ا، َّػػوى كىقيو،يػػوا قػىػػٍو  ئى وبىليٍم كىمىػػٍن اي ًِػػً  اىػػا أىاػُّهللى
اا، َّ   أما بعد: {وى كىرىئيو،ىوي فػىقىٍد فىازى فػىٍوزنا لىًظيمن

، كشػػر األمػػػور -قػػػ هلل ا ل يػػو كئػػػ م  -فػػ ف أقػػدؽ اغبػػػدا  ثتػػاب ا، كأأسػػػن اؽبػػدم ىػػػدم ؿبمػػد 
 ؿبدثاهتا، كث، ؿبدثةو بدلةو، كث، بدلةو ضم،ةو، كث، ضم،ةو يف ا،نار، كبعد.

لن كقػف مػا قػد أػ، ّٔػا مػن سبػزؽ كتيػرذـ كضػياع كبعػد فاف ا،ناظر يف أاؿ األمة اؼبس مة ،يقف لاهزا 
لن دان ا ئبحانو كتعاىل رغم أننا ثأمة مس مة ترثنا ل هلل اجة ا،بي اء ،ي هللػا ثنهللارىػا أ  كىػت ثتػاب 
ا ئػػبحانو كتعػػاىل كئػػنة اغببيػػى ؿبمػػد قػػ هلل ا ل يػػو كئػػ م إف ىػػذه اجػػة قػػد بينػػ  ،نػػا معػػا  ا، ِراػػق 

 ئبحانو كتعاىل ك،لننا تنلبنػا ،ت ػ  اؼبعػا  كضػ  نا لػن ت ػ  اجػة ف ػم نرفػ  بػدان اؼبوق، إىل رضواف ا
ا رأئا م  أنو ئػبحانو أػذرنا مػن ا،تفػرؽ كا،تيػت  كإ  ثػاف ا،ػذؿ كا،مػغار هػزاء منػو ئػبحانو ،نػا ل ػهلل 

 تفرا ِنا كتقم نا .

أم أف رضبتػو هػ، كلػػم تتنػزؿ مػػ  ا تفػاؽ كا،وفػػاؽ  }رىبُّػػ ى كى ى اػىزىا،يػػوفى ـبيٍتىً ًفػإى ًإ َّ مىػػٍن رىًأػمى {:  قػاؿ تعػاىل
   م  ا،فرقة كا،يقاؽ يف ا،دان.

إف كأػػػػدة األمػػػػة اؼبسػػػػ مة كسبسػػػػلهللا بػػػػدانهللا ، ِاؼبػػػػا أغاظػػػػ  ألػػػػداءىا كأق ػػػػ  م ػػػػاهعهللم كق ػػػػ  ل ػػػػهلل 
فػػة أأممهللػػم قركنػػا مت ِاك،ػػة فػػرأكا أنػػو ،ػػن الػػوف ؽبػػم ل ػػهلل اؼبسػػ مإ ئػػبي، مػػا دامػػوا متمسػػلإ بػػدانهللم مت ،
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ق ػؤّم اسػػعهلل بػػذمتهللم أدنػػاىم فأشػع وا اغبػػركب ا، ِاأنػػة كأهجػػوا ا،مػرالات ،لػػنهللم   اف حػػوا كل مػػوا أف  
ثسػػر شػػوثة أمػػة ا ئػػمـ   هبػػدم معهللػػا ا،قتػػ، كا،قتػػاؿ ففلػػركا يف زرع بػػذكر ا،فرقػػة لػػن  راػػق لمم هللػػا 

ي  ا،ػػػا نػػػادل ّٔػػػا فلانػػػ  أك ت ػػػ  اؼبػػػنامرات فتنػػػة ا،تيػػػ أقػػػحاب ا،فلػػػر ا،بػػػا و ك،قػػػد قبحػػػوا أأيانػػػا ،
 ا،يهللودم "لبد ا ابن ئبأ" ا،ذم اظهللر ا ئمـ كأب ِن ا،يهللوداة .

يف ا،لوفػة  أػ  ألػد ا،يهللػود مليػدة هداػدة قادىػا اهللػودم آْػر ظهللػر ةمث   تلد زببو هذكة ا،فتنػة ا،سػب ي
 ودما،با نيػػةو كثػػاف ىػػذا ا،يهللػػ)فرقػػة  :أيػػ  أنيػػأ أْبػػ  فرقػػة يف تػػاراى ا ئػػمـ كىػػهلل ، هللجػػرة ِٕٔئػػنة 

 منافقان اظهللر ا ئمـ كاب ِن ا،يهللوداة .

متعمبان ، يهللوداة كثاف أربان من أأبػارىم كلاؼبػان  انو ميموف ا،قداح كثاف ىذا ل هلل ما اذثر اققوف اهللوداان 
 أقوؿ اؼبذاىى كاألدااف. ل هلل با،ف سفة كا،تنجيم كم ِ عان 

ا،مػػوفية كقػػو ل ػػهلل ذ،ػػ  ثريػػ  مػػن ت ػػ  ك  تقػػف اؼبػػنامرة لنػػد ىػػذا اغبػػد ف قػػد تغ غػػ، ا،فلػػر ا،بػػا و إىل 
 اعبمالات ا، ا،ة ا،ا ما زا،  ْنجر مسمـو كمعوؿ ىدـ يف هسد األمة ك  أوؿ ك  قوة إ  با .

أمػػا أػػداريا فقػػد دس ا،يهللػػود كصبعيػػاهتم ا،سػػراة ذبمعػػات هداػػدة ،سههللػػاز ل ػػهلل أمػػة ا ئػػمـ ثػػاف أشػػهللرىا 
ـ كأب ِنػػ  ا،يهللوداػػة أػػ  سبلنػػ  مػػن ا،ق ػػاء ل ػػهلل دك،ػػة "اهللػػود ا،ػػدمبا " ت ػػ  ا، ِا فػػة ا،ػػا أظهللػػرت ا ئػػم

 اػبمفة ا،عريمانية با،تحا،ف م  اػبا ن مم ِفهلل ثماؿ أتاتورؾ .

ىػػذا ا،لػػمـ قػػد   الػػوف هداػػدا ل ػػهلل ا،لريػػ ان ،لػػن قػػد تمػػدـ إذا لرفػػ  أف ثريػػ  مػػن األفلػػار ادثػػة 
ونية ا،عاؼبيػػة مث قػػدركىا ،نػػا كتبناىػػا ثريػػ  "ثا، يربا،يػػة كا،ع مانيػػة كا،قوميػػة" ىػػت أفلػػار أئسػػهللا ا،يهللػػود كاؼبائػػ

مػػػن أبنػػػاء األمػػػة كا،سػػػواد األلظػػػم فبػػػن تبنػػػوا ت ػػػ  األفلػػػار   اع ػػػم أقيقتهللػػػا كمػػػن اقػػػف كرا هللػػػا كئػػػيزداد 
لجبػػ  إذا لرفػػ  أف صبالػػات فبػػن تنسػػى إىل ا ئػػمـ كفبػػن تعمػػ، يف أقػػ، ا،ػػدلوة ىػػت أرثػػات با نيػػة  

هللا ك تغذاة أفلارىػا كإمػدادىا بأئػباب ا ئػتمراراة كمنهللػا ثان  بممات ا،يهللود كا،غرب كاضحة يف إنيا 
 "اغبرثة ا قمأية "اغبرثة األـ "عبمالة ا ْواف اؼبس مإ"...

   تعجى فا،عجى ا،عجاب   ابدأ بعد .
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ثانػػ  ت ػػ  ىػػت اؼبقدمػػة ئػػا م ا هػػ، هم،ػػو أف اسػػدد ق مػػت كاػػربو ل ػػهلل ق ػػ  كأف ابمػػرٍل كاؼبسػػ مإ 
أقػػبُ ا،ػػدان غرابػػا كاغب ػػيم أ انػػا كاألمػػإ ـبونػػا كاػبػػا ن منسبنػػا كا،فػػ  ثق ِػػ  ا، يػػ،  راػػق اؽبػػدل يف زمػػن 

 اؼبظ م امبُ ا،ره، منمنا كيبست ثافرا أك ا،علو ك  أوؿ ك  قوة إ  با .

 كآْر دلوانا أف اغبمد  رب ا،عاؼبإ
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 فصل

 أصول الحركة اإلصالحية وعالقتها بجماعة اإلخوان :

إف ثريػػػ  مػػػن مفلػػػرم اغبرثػػػات ا ئػػػممية يف ا،عػػػا  ا،عػػػرذ متفقػػػوف، ل ػػػهلل إرهػػػاع هػػػذكر أرثػػػة "ا ْػػػواف 
اؼبس مإ"، أرثتهللم األـ، إىل مػا لػرؼ ْػمؿ ا،نمػف ا،ريػاٍل مػن ا،قػرف ا،تائػ  ليػرة كا،نمػف األكؿ مػن 

صبػاؿ ا،ػدان األفغػاٍل ا،قرف ا،عيران، حبرثة ا قمح ا ئممت، ا،ػا أئػو ؽبػا كقادىػا يف مراأ هللػا األكىل 
، ك قػػػد ثػػػاف ىػػػدؼ اغبرثػػػة األئائػػػت ُٕٖٗكاؼبتػػػو  يف ائػػػ ِنبوؿ ئػػػنة  ُّٖٖ، اؼبو،ػػػود يف إاػػػراف ئػػػنة 

 ذبداد ا،فلر ا ئممت ل هلل كبو اسمُ ، مس مإ با، حاؽ برثى ا،تقدـ كاغبداثة.

كا،زلمػػاء،  ك ا ػػ  ا ئػػمميوف ا،عػػرب غبرثػػة ا قػػمح ا ئػػممت ئ سػػ ة متيػػابلة اغب قػػات مػػن ا،قػػادة
تستهلل، باألفغاٍل، كسبر دبحمد لبده ك ؿبمد رشيد رضا، ،تنتهللػت دبنئػو ك زلػيم أرثػة ا ْػواف اؼبسػ مإ 

 أسن ا،بنا، ل هلل التبار أف ىذه اغبرثة قد هاءت دبريابة تتواج أللماؿ كأ وار اغبرثة ا قمأية.

فغػاٍل ك لبػده كرشػيد رضػا ك ا،بنػا كتتوارث أهياؿ ا ئػمميإ لربػا كلجمػا أ قػة األظبػاء اؼبػذثورة، أم األ
، يف ئػياؽ شػبيو بػػذ،  ا،ػذم رثػى مػػن قبػ، ، ا فػاء ا،راشػػدان ، دكمبػا سبحػيا أك تػػدقيق أك انتبػاه، فقػػد 
رفع  ىذه األظباء لند ا،لري  إىل درهة ا،قدائة، كأضحهلل كضعهللم يف دا رة ا، ػوء كتفقػد مسػ ة أيػاهتم 

 ،تعدم ل هلل معركؼ من ا،دان با، ركرة.اغباف ة بنقاط ا،تساؤؿ كا ثارة، نولا من ا

،لػػن األىػػم يف ثػػ، ئػػجاؿ أػػوؿ ا،مػػ ة اؼبزلومػػة أك اؼبملنػػة بػػإ أرثػػة ا قػػمح كأرثػػة ا ْػػواف، تظػػ، 
برأاػػػػت ا،ليػػػػف لػػػػن ثػػػػم ا،تناق ػػػػات اؼبهللػػػػوؿ يف ئػػػػ ة ا،رهػػػػاؿ األربعػػػػة اؼبػػػػذثوران، ئػػػػواء ل ػػػػهلل مسػػػػتول 

، ،ع ػػػت أقػػػوؿ بػػػأف ثػػػ، درائػػػة موضػػػولية ،ػػػ اهم مرهعيػػػاهتم ا،فلراػػػة كا،دانيػػػة أك ئػػػ وثياهتم ا،يامػػػية، بػػػ
ىن ء ئتف ت أتما إىل مسارلة ا ئمميإ إىل إلمف ا،رباءة من أم ق ة بػا،زليم اؼبنئػو صبػاؿ ا،ػدان 
األفغاٍل كتممذتو ا،ريمثة ،يو فقو ألف أفلارىم كمياراعهللم ثانػ  يف أئسػهللا كمن ِ قاهتػا كأػ  نتا جهللػا 

رؼ ّٔػػا ا ْػواف، بػ، ألف ارتبا ػاهتم اػباقػة كئػ وثهللم ا،يامػت وب ِػػم ـبا،فػة كمتناق ػة مػ  ت ػ  ا،ػا لػ
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ت   ا،مورة ا،ا أاكؿ ا ْوانيإ دا ما رظبهللػا ،قػادهتم كزلمػا هللم بالتبػارىم أ هللػارا كأْيػارا كأقػرب ا،بيػر 
 إىل ا،عممة بعد األنبياء كاؼبرئ إ.

صبػاؿ ا،ػدان األفغػاٍل كت ميػذه  ،قد أثن  قيادات كثتاب صبالة ا ْواف كمنئسهللم أسن ا،بنا ل هلل دلػوة
ؿبمد لبده يف ثري  مػن اؼبػوا ن منهللػا مػا قا،ػو أسػن ا،بنػا يف ثتابػو ) مػذثرات ا،ػدلوة كا،داليػة غبسػن ا،بنػا 

 وُِٖص 

أي  قاؿ ا،بنا بىن مم ِفهلل ثام، كفراد كمن قب هللما صباؿ ا،دان كؿبمد لبده هن ة ممػر ك،ػو ئػارت يف 
 بغيتهللا و..  راقهللا ىذا ك  تنحرؼ لنو ،وق   إىل

ا،ػذم اْتػاره صبػاؿ ا،ػدان  -أم: ممػر-ثما قاؿ ا ْواٍل ؿبمد ضياء ا،دان ا،راو: )ف هنا ثان  ا،و ن 
،نيػػر رئػػػا،تو  لػػادة قػػػوة ا ئػػمـ، فػػػتمه ؿبمػػد لبػػػده ا،ػػذم أكهػػػد ا،نهلل ػػة يف درائػػػة ا،ع ػػـو ا ئػػػممية، 

مث ظهللػػرت صبالػػة ا ْػػواف ككاقػػ، ههللػػوده ؿبمػػد رشػػيد رضػػا ك ن ِػػاكم هػػوىرم كفراػػد كهػػدم كغػػ ىم... 
 اؼبس مإ: ،تس  ل هلل هنج اؼبم حإ ا،سابقإو

أسػػػن ا،بنػػػا يف »كقػػػاؿ قػػػاو ليػػػماكم ربػػػ  لنػػػواف )أسػػػن ا،بنػػػا مرأ ػػػة يف تػػػاراى ا،لفػػػاح ا ئػػػممتو: 
أربػػػو ،مئػػػتعمار كثورتػػػو ، حراػػػة كدلوتػػػو ، وأػػػدة ا ئػػػمميةي إمبػػػا ثػػػاف ا ػػػ  أ قػػػة هداػػػدة يف ا،لفػػػاح 

  قة ا،ا كضعهللا صباؿ ا،دان األفغاٍل.ا ئممت جبانى اغب

نفػى  ، أف أكؿ ق ػية ضب هللػا صبػاؿ ا،ػدان األفغػاٍل -ر يو أرثة ا،نهلل ػة ا،تونسػية - ا،غنوشت راشد كاقوؿ
ركح هدادة يف األمة ضد ا ئتعمار، ك ثاف دا ما يف اؼبواههللة ك ىػذه ا،مػفات هع ػ  منػو " ثػا را" ألف 

ثػػاف هداػػدا كلسػػ ا، ثانػػ  فيػػو األمػػة تعػػي  بػػإ تيػػاران:  ا،غنوشػػت ا، ِراػػق ا،ػػذم شػػقو األفغػػاٍل ا ػػيف
ا،را ػد األثػرب ؼبػا  ا،غنوشػت "اعبمود" ك "ا،تغرب" ا،ا لم، ا أتمؿ ل هلل نيرىا، ك اعترب األفغاٍل يف رأم

 اسمونو ا،يـو با ئمـ ا،سيائت أك ا،وئ ِية ا،سيائية..

دان األفغاٍل ثاف فعم رهػ، "متمػرد" ، ،لػن ل ػهلل مػا كقاؿ راشد ا،غنوشت مدافعا لن األفغاٍل أف صباؿ ا،
أف الػػػوف  ا،غنوشػػػت راشػػػد ىػػو قػػػا م مػػػن فلػػػر ك صبػػػود ك ل ػػػهلل أنظمػػػة ا أػػػتمؿ، ك مػػػن ا، ِبيعػػػت أسػػػى

األفغػػاٍل ؿبػػ، تػػ مر ك ملػػركه مػػن  ػػرؼ قػػوة ا،تغراػػى، ا،ػػا لرضػػتو ،نػػ ات قػػداقة ك لػػدٌكة، ك نفػػهلل ر ػػيو 
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اؿ ا،ػدان األفغػاٍل "مائػونيا" أك انتمػت إىل اؼبػذىى "ا،يػيعت"  أرثة ا،نهلل ة ا،تونسػية أف الػوف ا،يػيى صبػ
ثما قي، فيػو، ألنػو ثػاف ناقػدا ، فلػر ا نسػاٍل ا،تنػوارم ا،ػذم ا تقػت مػ  ا،فلػر اؼبائػوٍل، ك مػن اػب ِػأ أف 
توهػػو ؼبريػػ، ىػػذا ا،رهػػ، ىلػػذا هتػػم ، ثمػػا أنػػو مػػن اػب ِػػر دبلػػاف أف تنتسػػى فلػػرة "اؼبسػػتبد" إىل األفغػػاٍل ك 

فقد ضب، ا،رهمف فلرة ا قمح ، عودة إىل مبوذج اػبمفة ا،راشدة ك ت ِبيػق مبػادئ ا ئػمـ  ؿبمد لبده،
 اغبنيف..

كمػػن أغػػرب مػػا قا،ػػو ا ْػػواف اؼبسػػ موف يف ا،رينػػاء ل ػػهلل األفغػػاٍل كا،ػػدفاع لنػػو مػػا ْ ِػػو ؿبمػػود لبػػد اغب ػػيم 
 بيمينو رب  لنواف )ث مة أْ ة لن صباؿ ا،دان األفغاٍلو:

توفيق أياني ،قر لينان دبا ثتبو األئتاذ ا،دثتور ،واو لوض من مقػا ت لػن األفغػاٍل..  ،و ثاف اػبداوم»
ك،ػػو ثانػػ  ا، جنػػة اؼبغرضػػة ا،ػػا ثتبػػ  أئػػباب نفػػت األفغػػاٍل مػػن ممػػر قا مػػة كموهػػودةي ،قػػرت لينػػان ىػػت 

 األْرل دبا ثتبو ا،دثتور ،واو لوض لن األفغاٍل .

نػػا كقيػػادات كثتػػاب ا ْػػواف كثػػذ،  ثريػػ  مػػن مبػػادئ اعبمالػػة ق ػػ  : إف ىػػذا ا،رينػػاء ل ػػهلل األفغػػاٍل مػػن ا،ب
 انثد أف اعبمالة تس  ل هلل هنجو كفلره دبا   ادع ؾبا  ، ي  .

 فمن ىو صباؿ ا،دان األفغاٍل ا،ذم تتبىن صبالة ا ْواف اؼبس موف أفلاره كاريو قياداهتا ل يو ؟؟!!!
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 فصل

 اإلصالحية:من ىو جمال الدين األفغاني رائد الحركة 

ػػر يف ثػػ، أرض بائػػم هداػػد، كانتحػػ، شامػػيات ـبت فػػة،  اْت ػػف يف نسػػبو اْتمفػػان ثبػػ اني ألنػػو ثػػاف اىٍظهللى
 كاتاذ أظباء ش ، كمنهللا:

 صباؿ ا،دان ا ئتانبويل.

 صباؿ ا،دان األئد أبادم.

 صباؿ ا،دان اغبسيو.

 صباؿ ا،دان اغبسيو لبد ا بن لبد ا.

 ا ئتانبويل لبد ا.صباؿ ا،دان 

 صباؿ ا،دان األفغاٍل ا،لاب ت.

 صباؿ ا،دان اغبسيو األفغاٍل.

 صباؿ ا،دان ا،ركمت.

 صباؿ ا،دان ا، ِوئت.

 صباؿ ا،دان ا،لاب ت.

 قاؿ ا،وردم:

"كقػػد التػػاد األفغػػاٍل أف اغػػ  ،قبػػو ث مػػا انتقػػ، مػػن ب ػػد إىل آْػػري فقػػد رأانػػاه يف ممػػر كترثيػػا ا قػػى نفسػػو 
 بينما ىو يف إاراف ا قى نفسو بػاغبسيو" بػاألفغاٍل،

 كات ُ من أكراقو افوظة أنو ثاف اتاذ أ،قابان أْرلي مري،:
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 )ا ئتانبويلو ك)ا،لاب تو ك)ا،ركئتو ك)ا، ِوئتو، ك)األئد أبادمو

 كثػػاف األفغػػاٍل اغػػ  زاَّػػو ك،بػػاس رأئػػو مري مػػا ثػػاف اغػػ  ،قبػػو، فهللػػو يف إاػػراف ا ػػبو ا،عمامػػة ا،سػػوداء ا،ػػا ىػػت
شػػعار ا،يػػيعة، فػػ ذا ذىػػى إىل ترثيػػا كممػػر، ،ػػبو ا،عمامػػة ا،بي ػػاء فػػوؽ  ربػػوش تػػارة، كبغػػ   ربػػوش تػػارة 
أْرل، كقد ،بو ا، ِربوش ؾبػردان يف أكركبػا أأيانػان، أمػا يف اغبجػازي فقػد ،ػبو ا،عقػاؿ كا،لوفيػة، كقيػ،: إنػو 

 انان.درم؟! فردبا ،بو ا،قبعة أأييف بعض هو تو ،بو ا،عمامة اػب راء، كمن ا

 قاؿ مم ِفهلل فوزم غزاؿ:

فهللػػذا اػػدؿ ل ػػهلل أف ،ػػو مهللمػػة ْفيػػة اسػػعهلل ،تنفيػػذىا، كأنػػو اوهػػد كراءه مػػن ىب ِػػو ،ػػو، كا ِ ػػى منػػو ا،ت ػػوف 
 األ،واف، كا،تسمت بت   األظباء. ّٔذه

 شيوخو ومذىبو وعقيدتو: -ثانياً 

 قاؿ مم ِفهلل فوزم:

هنػا ثانػ  شػيعية ث هللػا، فقػد تنقػ، مػن مدرئػة ،و تتبعنػا أياتػو ا،درائػية مػن مبػد هللا إىل منتهللاىػاي ،بػدا ،نػا أ
 إىل أْرل، كمن ب دة إىل أْرل، كمن شيى إىل آْر، كيف ث، ذ،  اتق ى من ؾبا ت شيعية حبتة.

درائػتو ا بتدا يػة، كاقػاؿ: إنػو ئػجن فيهللػا مػ  ا،بػاذ قاتػ، ا،يػاه -كىت مدانة إارانية-فهللو درس يف قزكان 
 ناقر ا،دان.

 س ا،ع ـو ا،يرلية، كتاب  درائتو.مث انتق، إىل  هللرافي ،يدر 

مث انتق، إىل ا،عراؽي ،يدرس ا،درائات ا،ع يا يف ا،عتبات اؼبقدئة ا،ا إ،يهللا وبػج  ػمب ا،ع ػم ا،يػيعت مػن 
 صبي  أكباء ا،عا ..

كذ،ػػ  لنػػدما ذثػػر  «ػػات اهتماليػػة يف تػػاراى ا،عػػراؽ اغبػػدا »كقػػد أثبػػ  تيػػيعو ل ػػت ا،ػػوردم يف ثتابػػو 
  ؿباك،ة ا،تقراى بإ ا،ييعة كا،سنة، فذثر رئا  و إىل ل ماء ا،ييعة.ئعت صباؿ ا،دان يف
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قػػػاؿ ا،ػػػوردم: كقػػػ   رئػػػا ، األفغػػػاٍل إىل ل مػػػاء ا،يػػػيعة، كا،ظػػػاىر أنػػػو لػػػرؼ ثيػػػف ىبػػػا بهللم كاػػػنثر يف 
 لقوؽبمي ألنو ثاف كاأدان منهللم يف ئا،ف األااـ...

ْػاف قػادؽ، كىػو شػيعت، كا،يػيى  ميػاىبو أغػاكأ  مياىبو صبيعهللم من ا،ييعة، فقد لػٌد اؼب صبػوف مػن 
 مرت هلل شيعت.

ك،قػػػد ظبعػػػ  أف ا،سػػػيد »، كاقػػػوؿ: «صبػػػاؿ ا،ػػػدان األفغػػػاٍل»كاػػػذثر أبػػػو راػػػة بع ػػػان مػػػن اؼبيػػػااى يف ثتابػػػو 
 «.تت مذ ل هلل ا،قاضت بير كاغبافظ دراز كأبيى ا ا،قندىارم

 .-أا ان -كىن ء من ا،ييعة 

 بأنو شيعت هعفرم اثنا ليرم؟!فبعد ىذاي أ  وبق ،نا أف نقوؿ 

و أيػ  ٗ)ص« صبػاؿ ا،ػدان األئػد أبػادم»كاناد ىذا ا،رأم ا،دثتور لبد اؼبػنعم ؿبمػد أسػنإ يف ثتػاب 
 «.كثاف شيعيان هعفرم اؼبذىى»قاؿ: 

و: ُُ-َُك  امدر ىذا اغبلم إ  بعد أف قرأ رئا ، األفغاٍل ا،ا نيرت بعػد كفاتػوي ،ػذا اقػوؿ يف )ص
  تريب  أف صباؿ ا،دان إاراٍل شيعت اؼبذىى ثري ة كقا عة.كإف األد،ة ا،ا»

و: ّٔ-ّٓمث   التف ا،دثتور لبد اؼبنعم أسنإ ب ثبات شيعيتو، ب، انثد أنػو متعمػى ؼبذىبػو يف )ص
ب، ،قد ثاف صباؿ ا،دان متعمبان ،بمده كمذىبو ا،يػيعت، أػ  يف ازبػاذ مػن اقػـو خبدمتػو كاعػىن دبمػاغبو »

ادمان ،و ادلهلل أبا تراب، كثاف ىذا اػبادـ ممزمان ،و أانما ذىىي ثما ثػاف أمينػان ل ػهلل اػباقة، فقد ازبذ ْ
، كايػػبو ىػػذا -رضػػت ا لنػػو-أئػػراره اػباقػػة، كائػػم أذ تػػراب مػػن األ،قػػاب اػباقػػة بع ػػت بػػن أذ  ا،ػػى 

،ػو معػىن أرقو ل هلل أف اوق  بائم صباؿ ا،دان اغبسيوي ف نو ارهُ أنػو شػيعت إاػراٍلي ألف ،قػى اغبسػيو 
 سإ بن ل ت.ْاص لند ا،ييعة ا ارانيإي ،يدة تع قهللم ب ؿ ا،بي ، ك  ئيما اغب

 :-كىو ابن ْا،ة األفغاٍل-قاؿ م زا ، ِف ا ْاف 
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كثػػاف ثيػػف أقيقػػة صبػػاؿ ا،ػػدان أمػػاـ ا،سػػ  ِاف لبػػد اغبميػػد ضػػربة قاضػػية كههللهللػػا مظفػػر ا،ػػدان شػػاه إىل »
إاػراف يف ترثيػػا إىل اغبلومػة ا، ثيػة تريبػػ  باألد،ػة ا،قا عػػة أف  صبػاؿ ا،ػدان بوثيقػػة ئػ مهللا لػمء اؼب ػػ  ئػف 

 صباؿ ا،دان إاراٍل شيعت ىبتفت يف ثياب األفغاٍل، كاتاذ اؼبذىى ا،سو ئتاران وبتمت بو.

 كاظهللر أف األفغاٍل ثاف ل هلل ق ة قواة با،بابيةي فما ىت ا،بابية؟

 قاؿ ل ت لبد اغب يم ؿبمود يف تعراف ا،بابية:

 من اؼبذاىى اػب ِرة كا،ف سفات اؼبعاداة ،سئمـ، ك، يهللود فيهللا اد  وىل.ا،بابية »

ـو أل ػػن ا،بػػابيوف انسػػمْهللم لػػن ا ئػػمـ، كأػػاربوا ا ئػػمـ كا، غػػة ُّْٖىػػػ/ُِْٔكيف مػػنسبر برشػػ  )
ا،عربيػػة، كدْ ػػوا مػػ  اغبلومػػة يف فػػارس يف أػػػركب كمنازلػػات أدَّت يف ا،نهللااػػة إىل إقػػدار اغبلػػم ب لػػػداـ 

با قػوت ىػذه ا،ف سػفة ا، ػا،ة أينػان غػ   واػ، مػن ا،زمػاف، مث أْػذ أتبالػو اعم ػوف يف اؼب زا  )ا،نق ِةو، ْك
 اػبفاء كا،سراة، كدْ، فيو لدد من ا،يهللود.

ـو ْرهػػػ  ا،بابيػػػة مػػػن للػػػا بائػػػم هداػػػد ىػػػو )ا،بهللا يػػػةوي نسػػػبة إىل زليمهللػػػا ُٖٖٔىػػػػ/ُِٖٓكيف لػػػاـ )
بهللا يػػة أقػػبح  كههللػػػان ى )ّٔػػاء او، كمػػػن اؼبقػػرر أف ا،اعبداػػد: مػػ زا أسػػإ ل ػػت اؼبازنػػػدراٍل، ا،ػػذم ا قػػ

 «.آْر ، يهللود

 ك،قد أثب  ثري  من اققإ انتساب صباؿ ا،دان األفغاٍل إىل ىذه ا،نح ة ا،با نية اػببيرية.

قاؿ مم ِفهلل غزاؿ: كثاف انسى إىل صباؿ ا،دان األفغػاٍل أنػو بػاذ، كثػاف أبػو اؽبػدل ا،مػيادم اقػوؿ لػن 
 مازندراٍلي أم: باذي ؼبا ارل لنده من أفلار متقاربة م  أفلار كمعتقدات ا،بابية . صباؿ ا،دان بأنو

 و.ٕٗ براىيم ا،عدكم )ص« رشيد رضا ا ماـ آّاىد»كانظر ثتاب 

ثتػػػى أبػػػو اؽبػػػدل ا،مػػػيادم إىل ا،يػػػيى رشػػػيد رضػػػا مهللاصبػػػان ترداػػػد اؼبنػػػار »كاقػػػوؿ ا،ػػػدثتور ؿبمػػػد لمػػػارة: 
أرل هراػػدت   افحػػة بيػػقا ق اؼبتػػأفغن صبػػاؿ ا،ػػدان اؼب فقػػة، كقػػد ثبػػ  يف  إٍل»ألفلػػار األفغػػاٍل، كقػػاؿ: 

دكا ػػر ا،دك،ػػة رظبيػػان أنػػو مازنػػدراٍل )أم بػػاذو مػػن أهػػمؼ ا،يػػيعة، كىػػو مػػارؽ مػػن ا،ػػدان ثمػػا يبػػرؽ ا،سػػهللم 
 من ا،ٌرمية.
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،ػدان كؿببيػو، ثػاف بابيػان، كثػاف مػن أتبػاع صبػاؿ ا  -شػاه إاػراف-كفبا انثػد ىػذا ا ذبػاه أف قاتػ، ناقػر ا،ػدان 
كثاف قد اهتمػ  معػو يف ئػجن كاأػد اػـو ثانػ  اغبلومػة ا ارانيػة تلػافُ كتمأػق لناقػر ا،بابيػة بعػد أف 

ىػػ و، كقػد ضػػحهلل بنفسػو مػن أهػ، صبػػاؿ ُِٖٔثبػ  ،ػداهللا أهنػم أػػاك،وا اغتيػاؿ ا،يػاه ناقػر ا،ػػدان لػاـ )
 ،دان.لندما  عنو: ْذىا من اد صباؿ ا -شاه إاراف-ا،دان، فقاؿ ،ناقر ا،دان 

 كثاف صباؿ ا،دان األفغاٍل ارل أف ا،نبوة ملتسبة ثا،منالات.

فػػاهتموه با غبػػاد ؽبػػذا، كشػػنعوا ل يػػو بأنػػو اقػػوؿ بػػأف ا،نبػػوة قػػنالة، كشػػغبوا ل يػػوي أػػ  »قػػاؿ أضبػػد أمػػإ: 
 نمُ ،و باػبركج من األئتانة، ف ما هاء إىل ممري اهتمو ا،ع ماء ثا،ييى ل ي  كبعض ا،عامة با غباد.

ارذبػ، ْ ِبػة يف ا،مػنالات، غػاىل فيهللػا إىل : »-أأد  مب األفغاٍل من ا،نمػارل-ؿ ئ يم لنجورم كقا
أػػد أف أدمػػج ا،نبػػوة يف لػػداد ا،مػػنا   اؼبعنواػػة، فيػػغى ل يػػو   بػػة ا،ع ػػم، كشػػددت قػػحيفة ا،وقػػ  ل يػػو 

 ا،نل .

،ػو: إف ئػبى متالبػػو  كيف ؾب ػة ا،زىػراء: قػاؿ شػالر ا،ػػ ؾ لبػد اغبػق أامػد بػ  يف مذثراتػػو: إف ا،سػيد قػاؿ
 كثاف ادان بوأدة ا،وهود كنادل باش اثية ا ئمـ.،  ىو قو،و بأف ا،نبوة من ا،منالات

مػدليان: أف « ئػحر ىػاركت»كقػد ثتػى ت ميػذه ئػ يم لنجػورم يف ثتابػو »قاؿ ا،ػدثتور موفػق بػو أؼبرهػو: 
ا ، كأف ا،قػوؿ بوهػػود ؿبػػرؾ أكؿ األفغػاٍل بػػرز يف ل ػم األداػػاف أػػ  أف ػهلل بػػو إىل ا غبػػاد كا،قػوؿ بقػػدـ ا،عػػ

 كىم نيأ لن ترقت ا نساف يف تعظيم اؼبعبود.

كثانػػػ  هتمػػػة ا غبػػػاد قػػػد ل قػػػ  باألفغػػػاٍل منػػػذ زاارتػػػو األكىل  ئػػػتانبوؿ أينمػػػا قػػػاؿ: إف ا،نبػػػوة قػػػنالةي 
فتعػػرض ؽبجػػـو ا،ع مػػاء فيهللػػا، مث تعػػرض بعػػدىا ،ػػنفو ا،تهللمػػة مػػن قبػػ، ل مػػاء األزىػػر كل ػػهلل رأئػػهللم ا،يػػيى 

ي  ،ػػػدل كقػػػو،و ؼبمػػػر، كانتقػػػدكا ئػػػ تو ا،يامػػػية، كأاشػػػيتو ا،ػػػا ت ػػػم ا،يهللػػػود كا،نمػػػارل، ك،بائػػػو ل ػػػ
 األكركذ، كتدْينو ، سيجار ف من لن اْتياره ؼبرثز نيا و يف أأد ا،بارات.

كألػػهلل لنػػو ت ميػػذه ؿبمػػد لبػػده كبعػػض ْاقػػتو: أنػػو ثػػاف متمػػوفان اػػدان بعقيػػدة مبهللمػػة كغام ػػة تنتهللػػت 
 ،تعب  لنهللا ا تبو إ  ل هلل اػباقة فبا اندم إىل رميو با غباد.بوأدة ا،وهود، كا
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كاألفغػػاٍل أكؿ مػػن ركج فلػػرة اشػػ اثية ا ئػػمـ كقػػارف بينهللػػا كبػػإ اشػػ اثية ا،غػػربي ثمػػا أنػػو قػػاؿ:   مػػان  
لنػػدم مػػن ا،سػػفور إذا   اػػند إىل ا،فجػػور، كدلػػا إىل ا،تأكاػػ، إذا ْا،فػػ  ا،نمػػوص ا،دانيػػة بعػػض اغبقػػا ق 

 ة.ا،ع مي

 

 ثالثاً: ارتباط األفغاني بالماسونية العالمية:

ػػوف اققػػوف أف األفغػػاٍل ثػػاف رأئػػان ثبػػ ان يف اؼبائػػونية ا،عاؼبيػػة، فقػػد  مػػن األمػػور ا،ػػا   ىبت ػػف فيهللػػا اؼبنْر
ان ػػم إىل افػػ، اؼبائػػوٍل ا،ربا ِػػاٍل، كترثػػو بعػػد ث مػػة أ،قاىػػا يف افػػ، لػػاب فيهللػػا ل ػػيهللم لػػدـ ا،تػػدْ، يف 

جنبػػان ، رذا ػػ،، إذا   الػػن أرقػػان ل ػػهلل شػػرؼ ا،سيائػػة، كقػػاؿ فيهللػػا: دلػػوٍل أثػػوف لػػاممن مائػػونيان نزاهللػػان مت
شامػتي زبوفػان مػن أف تعػاب اؼبائػػونية ذ، فيتاػذٍل األغيػار ئػهللمان ،  ِعػن ّٔػػا كىػت بػراء منػو، كمػا ذنػػى 

 اؼبائونية إ  أهنا قب تو بإ أفرادىا دكف اْتيار قحيُ، كأبق  ل ٌت من غ  تبمُّر؟!.

نست، ككهو إ،يهللم ْ ِابان ا ِ ى فيػو ا ن ػماـ إ،ػيهللمي قػاؿ فيػو: مث انتق، بعد ذ،  إىل اف، اؼبائوٍل ا،فر 
صباؿ ا،دان ا،لاب ت ا،ذم م ػهلل مػن لمػره ئػبعة كثمثػوف -اقوؿ مدرس ا،ع ـو ا،ف سفية دبمر اركئة »

ألػػو: أربػػاب اؼبقػػدس اؼبائػػوٍلي ا،ػػذم ىػػو  -ئػػنة بػػأٍل أرهػػو مػػن إْػػواف ا،مػػفا كأئػػتدلت مػػن ْػػمؿ ا،وفػػا
أف يبنوا ل ػت كاتف ػ وا إيل بقبػويل يف ذ،ػ  آّمػ  اؼب ِهللػر! كب دْػايل يف ئػ    -ف!لن اػب ، كا،ز،، ممو 

 اؼبنار إ يف ذ،  اؼبنتدل اؼبفتار، ك،لم ا،ف ،.

كبعػػد ثػػمث ئػػنوات أقػػبُ مػػن أىػػم رهػػاؿ افػػ، اؼبائػػوٍل، بػػ،   اْتيػػاره ر يسػػان ،ػػوي ثمػػا هػػاء يف رئػػا،ة 
 اف، إىل صباؿ ا،دان، كىت: ،وج ثوثى ا،يرؽ

.  إىل األخ صباؿ ا،دان اـ 

اؼباضػػت، كبأغ بيػػة ا راء قػار انتاػػابلم ر ػػيو ؿبػـ  ؽبػػذا ا، ػػوج ؽبػػذا  ِٖإنػو ؼبع ػػـو ،ػػدالم بػأف يف ه سػػة 
ذكاتنػا ل ػهلل ىػذا اغبػظ ا،عظػيم، كلػن أمػر ا،ػر يو ؿبػـ  اغبػايل أدلػو إْػوتلم  ئلم كهنن ا،عاـي ك،ذا قد هنن

لػػػػرذ بعػػػػد ا،غػػػػركب إىل ؿبفػػػػ، ىػػػػذا ا، ػػػػوج ألهػػػػ،  ِا،سػػػػالة اعبػػػػارم  ُُ، ح ػػػػور اػػػػـو اعبمعػػػػة ا،قػػػػادـ 
اعبػارم ا،سػالة  َُائتمملم ا،قادـك بعد إسباـ ما هبػى مػن ا،تلراػز ا لتيػادم، مث ئيمػ  اػـو اػبمػيو 
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تلراػػػز ر ػػػيو ؿبػػػـ  ،ػػػوج ثونلورداػػػو، فا،رهػػػاء أ ػػػورثم يف ا،يػػػـو اؼبػػػذثور ،مشػػػ اؾ يف -إفرقبػػػت مسػػػاء  ٔ
مبسػػػػلم تلػػػػوف ئػػػػوداء، كربا ػػػػة ا،رقبػػػػة كا،لفػػػػوؼ بي ػػػػاء، كاقب ػػػػوا منػػػػا ا،عنػػػػاؽ األشػػػػغاؿ، كيف اغبػػػػا،تإ م

 األْوم.

 ثاتى ئر نقو  ئلركج

 كاظهللر من ىذه ا،وثا ق لدة أقا ق:

إضػػػػفاء نعػػػػوت اعبػػػػمؿ كقػػػػفات ا،لمػػػػاؿ ل ػػػػهلل اؼبائػػػػونية كؿباف هللػػػػا كأتبالهللػػػػا مريػػػػ،: )ْػػػػمف ا،وفػػػػاو،  -ُ
ؼب ِهللػػػػرو، ك)اؼبنتػػػػدل اؼبفتاػػػػرو بػػػػ، هع هللػػػػا يف ممػػػػاؼ ك)إْػػػػواف ا،مػػػػفاو، ك)آّمػػػػ  اؼبقػػػػدسو، ك)آّمػػػػ  ا

 ا،يرا   اؼبعمومة )ا،ذم ىو لن ا،ز،، مموفو.

و ك)اؼبمبػػو ا،سػػوداء كربا ػػة  -ِ فيهللػػا إشػػارة إىل بعػػض ا، ِقػػوس كا،رمػػوز اؼبائػػونية مريػػ، )ائػػتمـ ا،قػػادـك
 ا،عنق كا،لفوؼ ا،بي اءو.

هللر ا،عربم، فيهللر هنااو اقاب، انػاار أك اونيػو أمػا فيهللا إشارات اهللوداة، فا،تواراى با،سنة ا،عرباة، كا،ي -ّ
 وي فهللت ئنة ا،نور لند ا،يهللودي كتعو: أربعة آ ؼ ئنة قب، اؼبيمد.ٕٖٓٓئنة )

و: أف َّٓص ٓو )جَُّٗقػػػاؿ ا،ػػػدثتور لبػػػد ا،ػػػرضبن لمػػػ ة: كذثػػػرت دا ػػػرة اؼبعػػػارؼ ا،يهللوداػػػة  بعػػػة )
ة مػػ ل باؼبريػػ، كا قػػ ِمأات ا،يهللوداػػةي ففػػت ؿبفػػ، ا، فتػػة ا،فنيػػة كا،رمػػوز كا، ِقػػوس ا،ػػا سبارئػػهللا اؼبائػػوني

ائػػلوتمندا ذبػػد ا،تػػواراى اؼبوضػػولة ل ػػهلل اؼبرائػػمت كا،وثػػا ق ا،رظبيػػة ث هللػػا حبسػػى تقػػوَل ا،عمػػر كاألشػػهللر 
 ا،يهللوداة، كتستعم، ثذ،  األجبداة ا،عرباة.

األْػػوم فبػػا اػػدؿ ل ػػهلل أمػػإ ئػػر افػػ، اؼبائػػوٍل نمػػراٍل كىبا ػػى األفغػػاٍل بقو،ػػو: كاقب ػػوا منػػا ا،عنػػاؽ  -ْ
 رئوخ األفغاٍل يف اؼبائونية ا،عاؼبية.
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 رابعاً: نشاطات األفغاني:

يف ا،عتبػة اػب ػراء با،قػاىرة، أك يف قهللػوة ا،بوئػ ِة قػرب م هللػهلل األزبليػة « ماتنيػا»ازبذ األفغاٍل من بار  -ُ
 منتدل ،سهللره كظبره م  أقدقا و كتممذتو يف ممر.

ا،يهللػػػود كا،نمػػػارل، فقػػػد هعػػػ، مػػػن معاكنيػػػو اعقػػػوب قػػػنوع ا،يهللػػػودم  ازبػػػذ األلػػػواف كاؼبسػػػالدان مػػػن -ِ
، كئػػ يم لنجػػورم ا،نمػػراٍل ا،ػػذم «ا،عػػركة ا،ػػوثقهلل»قػػاأى األمػػواؿ، كأبػػو نظػػارة ا،نمػػراٍل كا،ػػذم رثػػاه يف 

 تس م قحيفة مرآة ا،يرؽ.

 نيا و ثاف ئرااني ك،ذ،  أنيأ اعبمعيات ا،سراة:

 أسإ: كفبا اراى ا،باأ  يف أمر صباؿ ا،دان كأىدافو قاؿ ؿبمد ؿبمد

أف أثرير نيا و ثػاف ئػرااني فقػد ثػاف أكؿ مػن أدْػ، نظػاـ اعبمعيػات ا،سػراة يف ا،عمػر اغبػدا   -أا ان -
 يف ممر، كثاف أيريما أ، انئو اعبمعيات ا،سراة كانيرىا. نقم من ثتاب قحوة ا،ره، اؼبراض.

 

 كمن ىذه اعبمعيات ا،سراة:

 صبعية ا،عركة ا،وثقهلل. -صبعية ممر ا،فتاة.  -ا،و و اغبر. اغبزب 

ثػػػاف اهللػػػتم با،سيائػػػة، كاػػػنثر باألأػػػداث ا،سيائػػػػية يف ثػػػ، ب ػػػد اػػػدْ هللاي ثاؽبنػػػد، كأفغانسػػػتاف، كإاػػػػراف، 
 كممر، كترثيا.

 كئعهلل يف ث، ب د إىل إئقاط أاثمهللا كإثارة ا،يغى ضده.

را ػػد اؼبدرئػػػة ا قػػمأية ا،ػػػا افػػػاْر بػػو قػػػادة صبالػػػة فػػاف ثنػػػ  قػػد تناك،نػػػا أقيقػػػة صبػػاؿ ا،ػػػدان األفغػػػاٍل 
 ا ْواف اؼبس موف ف نو ألرج ل هلل ت ميذه األكؿ ؿبمد لبده ،نتعرؼ ل هلل شاميتو كفلره لن قرب .
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 فصل

 محمد عبده

ث نػػا اعػػرؼ ؿبمػػد لبػػده كنسػػم  لػػن دكره ا قػػمأت اؼبزلػػـو ك،لػػن ا،ق يػػ، منػػا مػػن اعػػرؼ أقيقػػة ؿبمػػد 
يف ْدمة اؼبائونية ك،ع لم تعجبوف من كضػ  ؿبمػد لبػده يف منتػدل اؼبفسػدان ك،لػن لبده كدكره اؼبيبوه 

 بػاب اؼبمػ حإ أـ بػػاب دلػوٍل أضػ  بػإ أاػدالم اغبقػا ق ا،تا،يػة كانظػركا أاػػن تمػنفوف ىػذا ا،رهػ، ىػ، يف
 اؼبفسدان.

 ئػػػنة ـ يف قراػػػة ؿب ػػػة نمػػػر بػػػا،بح ة ألب ترثمػػػاٍل كأـ ممػػػراة كتػػػويفُْٖٗؿبمػػػد لبػػػده مػػػن موا،يػػػد لػػػاـ 
لاما ك  اعنيو ىنا ا، صبة ،و فأنا أراد أف أتل م لن فلر ىػذا ا،رهػ، ك،ػيو أياتػو  ٔٓلن لمر  َُٓٗ

، ثاف ؿبمد لبده منئسا ؼبا لرؼ بائم اؼبدرئة ا،عق يػة يف ا،تفسػ  ا،ػا ثػاف مػن أبػرز رهاؽبػا رشػيد رضػا 
يػػػرع ، عقػػػ، كإف أتػػػهلل مػػػا كؿبمػػػد ا،غػػػزايل كىػػػت مدرئػػػة تػػػدلو  لػػػمء ئػػػ  ِاف ا،عقػػػ، كإْ ػػػاع نمػػػوص ا،

ظاىره ا،تعارض بإ ا،عق، كا،نق، ،وا  ألنػاؽ ا،نمػوص ا،يػرلية ، تػواـؤ مػ  ا،عقػ، اؼبػراض كمػن ذ،ػ  مػا 
فع ػػػو يف تفسػػػ ه كىػػػو م ِبػػػوع كموهػػػود إ،ل كنيػػػا ؼبػػػن أراد ا،تريبػػػ  فبػػػا أقػػػوؿ فلػػػاف انلػػػر ا،غيبيػػػات كوبػػػاكؿ 

ألبابيػػ، ا،ػػا أى لػػ  هػػي  أبرىػػة كزلمػػو أف تأكا هللػػا بسػػماهة كئػػذاهة شػػدادة فمػػن ذ،ػػ  إنلػػاره ،  ِػػ  ا
هػػػي  أبرىػػػة أى ػػػ  باعبػػػدرم ، كإنلػػػاره ،قمػػػة ذبػػػُ إبػػػراىيم ل يػػػو ا،سػػػمـ ،  ِػػػ  كإأيػػػاء ا ،ػػػو ثانيػػػة ، 
كإنلػػاره اعبػػن كتأكا هللػػا با،ف كئػػات ، كأنلػػر انيػػقاؽ ا،قمػػر ،نبينػػا ل يػػو ا،مػػمة كا،سػػمـ ، كإأيػػاء اؼبػػوتهلل 

اػ  ا،مػحيحة كىػو مػا ثػاف اعػرؼ يف ل ػم اغبػدا  أم شػتء بػال اؼ ،عيسهلل ل يو ا،سمـ ، كرد األأاد
أْ ا تمميذه ا،ييى رشيد رضا كارهػ  إىل ؾب ػة اؼبنػار كىػت ا ف متػوفرة ل ػهلل قػرص ،يػزر ثربنػامج فػأنلر 
أػػػدا  ا،ذبابػػػة كأف أأػػػد هناأيهللػػػا داء كا ْػػػر دكاء كأنلػػػر أػػػدا  ا،ل ػػػى األئػػػود شػػػي ِاف ، كثػػػاف ،ػػػو 

ف اسػػاار ا،عمػػر فأبػػاح ربػػا قػػندكؽ ا،تػػوف  ، كغػػ  ذ،ػػ  ، كثػػاف ؿبمػػد لبػػده قػػد فتػػاكل غرابػػة أػػاكؿ ّٔػػا أ
أنيأ يف ب كت صبعية ا،تقراى بإ األدااف كىت مبدأ اؼبائونية ا،ر يست ، كاقاؿ أنو من ثتى ثتػاب ربراػر 
ء اؼبرأة ،قائم أمإ كنسبو ،قائم أمإ أ  اتفادل ما يبلن أف اوهو ،و من نقد كثػاف مػن أقػدؽ أقػدقا

ا، ورد ثركمر كما أدراؾ ما فع ػو ثركمػر يف ممػر أػ  إف ثركمػر قػاؿ لنػدما مػات ؿبمػد لبػده : ،قػد مػات 
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أقرب أقدقا نا . كأنلر ميركلية ا،سنة كقاؿ با لتماد ل هلل ا،قرآف فقػو كىػو بػذ،  اهللػدـ نمػف ا،ػدان 
 ب، ا،دان ث و .

" كأمػػا ا،ػػدلوة ا قػػمأية اؼبنسػػوبة  كقػػاؿ لنػػو ممػػ ِفهلل قػػربم شػػيى ا ئػػمـ يف لهللػػد اػبمفػػة ا،عريمانيػػة :
إىل ؿبمد لبده فامقتو أنو زلزع األزىػر مػن صبػوده ل ػهلل ا،ػدان فقػرب ثريػ ا مػن األزىػراإ إىل ا،مدانيػإ 
ك  اقػػرب ا،مدانيػػإ إىل ا،ػػدان ْ ِػػوة كىػػو ا،ػػذم أدْػػ، اؼبائػػونية إىل األزىػػر بوائػػ ِة شػػياو صبػػاؿ ا،ػػدان 

ؼبائوٍل ا،راف ت لمقة ميبوىة انظر إىل إأدل رئا  و إ،يػو كقػد نيػرىا األفغاٍل " . كلمقتو ّٔذا ا،ييى ا
ت ميذه رشيد رضا يف اؼبنار " ،يتو ثن  أل م ماذا أثتى إ،يػ  كأنػ  تع ػم مػا يف نفسػت ثمػا تع ػم مػا يف 
نفسػػػ  قػػػنعتنا بيػػػدا  كأف ػػػ  ل ػػػهلل موادنػػػا قػػػورىا ا،لما،يػػػة كأنيػػػأتنا يف أأسػػػن تقػػػوَل ، فيػػػ  لرفنػػػا 

رفناؾ كب  لرفنا ا،عا  أصبعإ ..." كقد ل ق ل يهللػا ا،يػيى رشػيد رضػا قػا م : كىػو أغػرب  أنفسنا كب  ل
ثتبو ب، ىو ا،ياذ فيما امف أئتاذه دبا ايبو ثمـ ا،موفية لن اغبقػا ق كا،قػا  إ بوأػدة ا،وهػود) انظػر 

 .وٗٗٓص  ِؾب د 

وش يف ثتابػو )بػمؿ ف ػ، ك  تقتمر ضم ت ؿبمد لبده ل هلل ىذه ا،لفراات ب، اذثر ا،ييى أضبد لي
مػا قا،ػو  اقو،ػو بػمؿ ف ػ،   اعػد شػي ان اػذثر جبانػى منذف ا،يي ِاف .. قػفحات مػن لػار ا،ع مانيػة) فمػا

 نادل ؿبمد لبػده بوأػدة األداػاف ا،ريمثػة : ا ئػمـ كاؼبسػيحية كا،يهللوداػة اقػوؿ كنادل بو ؿبمد لبده ف قد
كا ئػػػمـ فهللػػػت دلػػػوة قديبػػػة تػػػرل  ا،توفيػػػق بػػػإ اؼبسػػػيحيةإىل  ا،ػػػدثتور ؿبمػػػد ؿبمػػػد أسػػػإ : ) أمػػػا ا،ػػػدلوة
 ـ أػداريان هػرل بينػو كبػإ ا،يػػيىَُْٗإبراػػ، ئػنة ّبتػاراى   م عهللػا يف مػذثرات "بمنػ " إذ أثبػ  فيهللػا

كاظبػػو  ا،قسػػو يف إقب ػػ ا ملػػاف أأػدُّٖٖاألْػػ  :" يف أثنػػاء نفيػػت يف دميػق ئػػنة  ؿبمػد لبػػده قػػاؿ فيػو
فلػػػرة ا،توأيػػػد اؼبوهػػػودة يف  كا،نمػػػرانية ، ل ػػػهلل أئػػػاس ة ،توأيػػػد ا ئػػػمـ"إئػػػحاؽ تػػػاا ور" اقػػػـو با،دلااػػػ

 كثػػان ت قػػداق فارئػت اظبػػو "مػػ زا بػػاقر" اعتقػػد إملػػاف ربقيػػق ا،لنيسػػة ا قب يليػػة ا ئػمـ كاؼبوهػػودة لنػػد
اؼبوضػوع  إىل تػاا ور يف ىذا من إقنالت أنا كآْػران مػن ل مػاء دميػق ،لتابػة رئػا،ة ىذه ا،فلرة كقد سبلن

مسػتعينان ّٔػا ل ػهلل إثبػات قػحة دلػواه ،  إف كق   ىذه ا،رئا،ة إىل ا،قو تاا ور أ  فرأبهللا كنيرىا كما
األظبػاء كثػاف  ا،س  ِاف لبد اغبميد ث ف ئف ه يف اقب  ا معرفة ت ػ  ا،لاتبإ إ  أف ك،لن   انير أظباء



 حقيقة الحركة اإلصالحية
 

 

 
18 

 

ا،عظػػػػيم " و   ِهللادها،ع مػػػػاء اضػػػػ ئػػػػهللمن ل يػػػػو ، فقػػػػد لرفهللػػػػا مػػػػن ا،قػػػػو نفسػػػػو ، فحػػػػاؽ ذ كّٔػػػػن ء ذ،ػػػػ 
 و..ِّٕ/ِ)ا ذباىات ا،و نية)

راهػػ  ثتػػاب بمنػػ  قبػػ، نيػػره كأقػػره .  اؿبمػػد لبػػده نفسػػو ألنػػو ك،ػػيع م ا،قػػارئ ا،لػػرَل أف ىػػذه ا،ركااػػة أقػػره
كا،نمػػرانية   بػػاقر قػداق ؿبمػػد لبػده ا،ػػذم أقنعػو بتوأيػػد داػن ا ئػػمـ ا،لػرَل أا ػػان أف مػ زا ك،ػيع م ا،قػػارئ
 ائتجاب ،و . دلوتو مد لبده ا،ذم  ئمـ كأنو ثاف قد تنمر بيل، رظبت قب،لن دان ا ثاف مرتدان 

ا،ػػذم أشػػار إىل اظبػػو بمنػػ   ا،ركااػػة أف ؿبمػػد بػػاقر اقػػوؿ ا،ػػدثتور ؿبمػػد ؿبمػػد أسػػإ : )كاتبػػإ مػػن ىػػذه
تنمػػر كاأػػ ؼ ا،تبيػػ  ،مث زلػػم أنػػو تػػاب كلػػاد إىل ا ئػػمـ كأْػػذ اػػدلو  رهػػ، مذبػػذب ، ثػػاف مسػػ مان مث

 و.ِّٕ/ِكاؼبسيحية.و ) ا ذباىات ا،و نية :  ا،تأ،يف بإ ا ئمـ إىل

شػػباب اؼبسػػ مإ أكرد  األئػػتاذ ا مػػاـ كإىل ثػػ، يف ثتابػػو تػػاراى كقػػد ركل ت ميػػذه رشػػيد رضػػا ىػػذه ا،قمػػة
ا قب يزم إئحاؽ تػاا ور ا،ػذم لمػ، معػو ل ػهلل توأيػد  لبده إىل ا،قسيو نا ا،رئا،ة ا،ا بع  ّٔا ؿبمد

 مرانية .كا،ن ا ئمـ

 كىذا ىو نا ا،رئا،ة :

 رئا،ة ؿبمد لبده إىل إئحاؽ تاا ور بيأف توأيد ا ئمـ كا،نمرانية :

ا،توراة كا قبي، كا،قػرآف ئتمػبُ ثتبػان  نرل تاا ور : ) كإننا ؿبمد لبده يف رئا،تو إىل إئحاؽ كثاف فبا قا،و
ا يف أرضػػو كاظهللػػر  ب ا،ػػدانإ فيػػتم نػػورأبنػػاء اؼب تػػإ كاوقرىػػا أربػػا كقػػحفان متمػػادقة ، ادرئػػهللا متوافقػػة،

ثهللػػذا كتركهبػػو بػػإ  ا،تامػػة يف نيػػر مػػذىى اغبػػق ل ػػهلل ا،ػػدان ث ػػو . كإٍل   أشػػ  يف أف ،ػػ  ا،رغبػػة دانػػو
يف اعبرا ػد ا،عربيػة ، فػ ف ثػاف لنػدؾ مقػا ت  ايف ترصبة ْ ِاب  كنيره األمم ا،يرقية كا،غربية . كقد ئعإ

كغػػ ىم . ك،لػػن  ترصبتهللػػا كنيػػرىا بػػإ أىػػ، اؼبيػػرؽ مػػن ا،عػػرب كا،ػػ ؾل ػػهلل  إرئػػاؽبا ، ،نعمػػ، أْػػرل فنرهػػو
يف ا،ػبمد اؼبيػرقية ،  ا،مػحيُ ،ينيػ وا مػدارس ا،عم، إمبا الوف ب رئاؿ رهػاؿ فبػن كافقػوؾ يف اؼبيػرب سباـ

ا،نفػػوس ا،مػػافية مػػن أبنػػاء ا، ِوا ػػف اؼبات فػػة ،  ىػػذا ا،رئػػم ا،يػػراف يف ْموقػػان بػػمد ئػػوراا ، ك،ي ِبعػػوا
تقراػػى مػػا بػػإ  مسػػتعد ؼبسػػالدت  فيمػػا تقمػػد مػػن –ل ػػهلل لجػػزم  –ثتهللػػا كذبػػذؿ شبرتػػو . كإنػػو بر  فتنمػػو

 و ّٖٓ/ِما يبلنو . كا،سمـ ل هلل من اتب  اؽبدلو)األلماؿ ا،لام ة ؿبمد لبده :  اؼب تإ بل،
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كا ِ ػى إىل ا،قسػيو إئػحاؽ  داػن ا ئػمـ كا،نمػرانية فهللذا ؿبمد لبده انادم يف كضػوح كجباأػة ،توأيػد
 ؟!فأم فتنة كثفر فوؽ ىذاي  بمد ا ئمـ ؽبذا ا،غرض اا ور أف انيئ مدارس يفت

كاقػرأكا مػا ثتبػو  شػارثو فيهللػا اؼبائػوف ، تقراػى بػإ األداػاف ،قػد أنيػأ ؿبمػد لبػده كىػو يف ،بنػاف صبعيػة ئػراة
بعيػػدان  لػػن ذثرااتػػو مػػ  ؿبمػػد لبػػده يف بػػمد ا،يػػاـ ك  نػػذىى اؼبائػػونية يف ا،يػػرؽ شػػاىإ مػػاثراوس رأس

لبػده  ؿبمػد لمػارة ب نيػاء ؿبمػد فقد الػ ؼ كاأػدمن أثػرب ليػاؽ ؿبمػد لبػده كاؼبتيمػإ بػو كىػو ا،ػدثتور
 صبعية ئراة ، تقراى بإ األدااف .

، تقراػى بػػإ األداػاف ،شػػارؾ  ا،فػ ة أئػػو صبعيػة ئػػراة قػاؿ ا،ػػدثتور ؿبمػد لمػػارة لػن ؿبمػػد لبػده يف ىػػذه
إىل األداػاف ا،سػماكاة ا،ريمثػة ......و )األلمػاؿ ا،لام ػة  ن انتمػوفاؼبستن ان فب فيهللا لدد من رهاؿ ا،دان

 .ربقيق ؿبمد لمارة) . ُّ/ُ، ييى ؿبمد لبده 

ا ئػمـ أا،ػو ثحػاؿ ا،ع مػانيإ ا،ػػذان  ، مػمة كؼبعظػم لبػػادات ك،قػد ثػاف ؿبمػد لبػده رهػػمن مػنحمن تارثػان 
   اؼبيػػػارب، ك،قػػػد شػػػهللد ا،يػػػيى اوئػػػفتيػػػأّ  ا،ق ػػػوب فا،تقػػػ ذثػػػره إىل لنػػػاف ا،سػػػماء وببونػػػو كارفعػػػوف

 أل مػو مػن أػاؿ ا،يػيى ا،ػذم يف زمػاف نفػهلل ؿبمػد لبػده إ،يهللػا ل ػهلل ؿبمػد لبػده فقػاؿ ا،نبهللاٌل مفػا ا،يػاـ
ثريػ  اؼباا، ِػة ، نمػارل  ؿبمد لبده ، كثػ، مػن لرفػو اع مػو ثػذ،  ، أنػو أينمػا ثػانفت بػ كت منفيػان ثػاف

 تسػػ ، ىػػذا فبػػا اع مػػو ثػػ، مػػن لػػرؼ أا،ػػو يف ىػػذه بػػدكف كا ْػػتمط مػػ  نسػػا هللم كا،زاػػارة ؽبػػم يف بيػػوهتم
 كارتلابػو اؼبنلػرات مػن شػرب اؼبيػهللورة إىل بػمد أكربػا كاْتم ػو بنسػاء ا فػرنج ا،بمد ، ف ػمن لػن أئػفاره

الػوف قػدكة كإمامػان يف داػن  اػبمر كترؾ ا،م وات ، ك  ادع ىو نفسو ا،ممح ،ك  أأد تونبو فيو فليػف
، فسػػاؽ كاؼبػػراؽ مري ػػو ،ك،ػػذ،  تػػراىم ل ػػهلل شػػاث تو ،   أػػج ك  قػػمة ، ك   إمػػاـ ا ئػػمـ ، نعػػم ، ىػػو

 و.ُُْا ئمـ و )ا ئمـ كاغب ارة ا،غربية  قياـ، ك  غ ىا من شرا  

كا ئػػممت كمػا دفعهللػػم ،ػػذ،  إ   فهللػذا ىػػو أػػاؿ ؿبمػد لبػػده كأػػاؿ ثػ، ا،ع مػػانيإ فيممػػر كا،عػا  ا،عػػرذ
 ا،تقرب منهللم ،كاؽبرب من أف اوقفوا باعبمود أك ا،تا ف .ك  مداىنة ا،نمارل ا،غربيإ

ـ إىل ُٖٖٖتوافػق  ىػػ )أقػوؿ كىػهلل َُّٓا،ييى ا،نبهللاٌل : ))دلاٍل ره، من أى، هب، ،بناف ئنة  اقوؿ
ا،مػػباح إىل اؼبسػػاء   أفارقػػو هنػػاران   بيتػػو فتوههللػػ  معػػو فوهػػدت ىنػػاؾ ا،يػػيى ؿبمػػد لبػػده ، فتمػػاأبنا مػػن
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ظهللػػران ك  لمػػران ، ك  الػػن بػػو ل ػػة ، ك  لػػذر ،ػػو، إ  ْوفػػو مػػن  ك  امػػ، كا،عمػػرثػػاممن فمػػ ي  ا،ظهللػػر 
ا،مػػػمة  حب ػػػورم اقػػػوؿ أك، ػػػ  اغباضػػػركف ا،ػػػذان ثػػاف   امػػػ هلل أمػػػامهللم أنػػػو ارا ػػػت يف ىػػػذه أنػػو إذا قػػػ هلل

أنػػو ثػػاف امػػ هلل تػػارة كاػػ ؾ  أله ػػهلل ، فغ ػػى ل يػػو شػػي ِانو كأقػػر ل ػػهلل لػػدـ ا،مػػمة ، كإ  فقػػد ب غػػو لنػػو
 وُُْ، كا، ؾ أثريرو )ا ئمـ كاغب ارة ا،غربية ص  تارة

ا،مػمة بػ، كأف تنػادل  ىت ا ئتنارة لند ا،ع مانيإ أف تيرب اػبمػر كأف ذبػا،و ا،نسػواف كأف تػ ؾ فهللذه
كىػػػن ء ْونػػػة كىػػػم ألػػػداء األمػػػة ربػػػتهللم  حبراػػػة اعبػػػنو أك قػػػنالة ا،فسػػػق فيمػػػا اعػػػرؼ بائػػػم فػػػن ا،سػػػينما

كقػػد أقػػر رشػػيد ، ا،لبػػار  إؿبمػػد لبػػده كاألفغػػاٍل ثػػانوا مػػن اؼبائػػون اؿ يف أفهػػد اؼبائػػونية ل ػػهلل لينهللػػا ك 
 ؿبمد لبده م  أبو ا،يداد ،و . رضا دبائونية

 –أنػو ثػػاف ىػػو كشػػياو  فبػػا قا،ػػو ا،نبهللػاٌل ،رشػػيد رضػػا قو،ػو : ) مث ق ػػ  ،ػػو : كفبػػا   ىبت ػف فيػػو أأػػد كثػاف
اعبمعيػػػة اؼبائػػػونية كىػػػهلل   ذبتمػػػ  مػػػ  ا،ػػػدان  ا،يػػػيى صبػػػاؿ ا،ػػػدان األفغػػػاٍل داْ ػػػإ يف –أم ؿبمػػػد لبػػػده 

األداػػاف ث هللػػا ، كىػػهلل ضػػد ا،سػػ  ِات ث هللػػا ، ا،دانيػػة كغ ىػػا ، فليػػف  بوهػػو مػػن ا،وهػػوه ، بػػ، ىػػت تػػرفض
 قدكة يف دان ا ئمـ م  ثونو مائونيان كثذ،  شياو . يبلن أف الوف

و )ا ئػػػمـ كاغب ػػػارة ا،غربيػػػة  فقػػػاؿ رشػػػيد رضػػػا: نعػػػم نبػػػا داْػػػمف يف اؼبائػػػونية ك،لػػػن أنػػػا   أدْػػػ، فيهللػػػا
 وَُٖ-َُٕ

اغبنظػػػ، يف ممػػػر  أئػػػو ؿبمػػػد لبػػػده ، ع مانيػػػة يف بمدنػػػا كبػػػذر بػػػذكرىا األكىل فأانعػػػ  كأشبػػػرت شبػػػار ،قػػػد
ا،ػػػداو كا،ريقػػػايف كا،سيائػػػت كا،قػػػانوٍل ،  كا،عػػػا  ا،عػػػرذ كا ئػػػممت ، ك،قػػػد لمػػػ، ل ػػػهلل مسػػػتواات متعػػػددة

 مث ئحاؽ تاا ور ك،ع ت أذثر اعبميػ  بػدكر ؿبمػد لبػده ا فسػاد لاكنو يف ذ،  ا، ورد ثركمر كا،قساكئة
اغبػػايل كقػػانوف  ا،سيائػػت كإغبػػاده يف ذ،ػػ  كمػػا قػػاـ بػػو ؿبمػػد لبػػده ىػػو مػػا تبنػػاه ا،دئػػتور اؼبمػػرم يف آّػػاؿ

فا،دئػتور كاألأػزاب ارف ػاف ا،ػدان  األأزاب اؼبمرم كا،ذم قب، بعض ا ئمميإ ا،عم، كفق شػرك هللما
أم أػزب ل ػهلل أئػاس داػو كىػذا اعػرب لنػو باعبم ػة ا،يػػهلل ة    كيبنعػاف منعػان باتػان قيػاـ يف ا،عمػ، ا،سيائػت
 ك  داػػػن يف ا،سيائػػػة فواضػػػ  ىػػػذا األقػػػ، ىػػػو ؿبمػػػد لبػػػده فقػػػد أ،ػػػف ؿبمػػػد لبػػػده مػػػ  ئيائػػػة يف ا،ػػػدان

 .وؾبمولة من رفاقو )اغبزب ا،و و اؼبمرم
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لبػػده برنػػامج ىػػذا اغبػػزب لػػاـ )أػػزب مائػػوٌل ئػػرل كىػػو غػػ  أػػزب ممػػ ِفهلل ثامػػ،و كقػػد ثتػػى ؿبمػػد 
 كلن ىذا ا،ربنامج أنق، نا اؼبادة اػبامسة . ُُٖٖ

ؿبمػػد لبػػده يف اؼبػػادة اػبامسػػة مػػن برنػػامج أزبػػو : ) اغبػػزب ا،ػػو و أػػزب ئيائػػت ،  داػػو، ف نػػو  اقػػوؿ
كا،يهللػود كثػ، مػن وبػرث أرض ممػر كاػتل م  من،ف من رهاؿ ـبت فت ا،عقيػدة كاؼبػذاىى ، كصبيػ  ا،نمػارل

اؼبعتقػدات ، كاع ػػم أف اعبميػ  إْػػواف، كأف أقػوقهللم يف ا،سيائػػة  من ػم إ،يػػو ألهنػم انظػػر  ْػتمؼ ،غتهللػا
كاعتقػدكف أف  متساكاة ، كىػذا مسػ م بػو لنػد أْػا ميػااى األزىػر ا،ػذان اع ػدكف ىػذا اغبػزب كا،يرا  

ا،لام ػػػة ، يػػػيى  اؼبعام ػػػة ئػػػواء..و )األلمػػػاؿ ا،يػػػراعة امداػػػة اغبقػػػة تنهللػػػهلل لػػػن ا،بغ ػػػاء كتعتػػػرب ا،نػػػاس يف
 وَُٗ/ُؿبمد لبده 

كمػػػن مث نعتػػػو  بػػػذر ؿبمػػػد لبػػػده بػػػذكر ا،ع مانيػػػة اغبداريػػػة يف ممػػػر كرلاىػػػا أػػػ  ائػػػتوت ل ػػػهلل ئػػػوقهللا ف قػػد
مبغ ػان ، زىػر كل ما ػو أيػ  مري ػوا شػوثة يف  ا،ع مانيوف برا د ا،تنوار كا ماـ األثرب ك،قد ثاف ؿبمد لبده

ى ػػمهللا إ  بعػػد أف ائػػتعاف ل ػػيهللم بػػا أتمؿ ا قب يػػزم فبػػريمن يف ك   أ قػػو ف ػػم اقػػوى ل ػػهلل ذبػػرع ا،ع مانيػػة
مفتيػان ؼبمػر كأفػ    كلإ ملانػو ؿبمػد لبػده –رضبو ا  –ثركمر ا،ذم أقاؿ ا،ييى أسونة ا،نواكل  ا، ورد

اسػػمهلل اعبػػام  األزىػػر بريمثػػة أظبػػاء ثمػػا ذثػػر  ثريػػ  مػػن ل مػػاء األزىػػر بلفػػر ؿبمػػد لبػػده كثػػاف ؿبمػػد لبػػده
 اؼبارئتافو. –اؼباركب  –ه رشيد رضا )ا ئ ِب، ذ،  ت ميذ

بػػذ،  مستيػػػار  مػػد لبػػده دكر يف إدْػػػاؿ ا،قػػوانإ ا،وضػػعية كترئػػيى قوالػػػدىا يف ممػػرثما شػػهللد كثػػاف
ثتابػػػػات ا،ػػػػػدثتور ؿبمػػػػد ؿبمػػػػػد أسػػػػػإ "  كزارة اغبقانيػػػػة ا قب يػػػػػزم كأ  ػػػػى مػػػػػن ا،قػػػػارئ ا،لػػػػػرَل أف اقػػػػػرأ

ا،غربيػػة " كثتػػاب ا،يػػيى ممػػ ِفهلل قػػربم " موقػػف ا،عقػػ، كا،ع ػػم  ا ذباىػػات ا،و نيػػة" "كا ئػػمـ كاغب ػػارة
ا،ع مانيػة  ا،عاؼبإ كلبػاده اؼبرئػ إ " ففيهللػا تفاقػي، لػن ئػ ة ؿبمػد لبػده كدكره يف إدْػاؿ كا،عا  من رب

 .كترئياهللا يف بمدنا

ل ػػػهلل  إف اؼبسػػػنك،ية لػػػن معظػػػم مػػػا اعػػػاٍل منػػػو ا ئػػػمـ ا،يػػػـو تقػػػ  ل ػػػهلل لػػػاتق ىػػػذان اػببيريػػػإ كمػػػن تت مػػػذ 
 اداهللما كائتقهلل أفلارنبا كأ  ق ل يهللم األ،قاب كا،تبجي،.
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 فصل

 محمد رشيد رضا

 ترصبتو:

ىػػػ يف قراػػة ق مػػوف ل ػػهلل شػػا ئ ا،بحػػر هنػػوب  ػػراب و ُِِٖىػػو ؿبمػػد رشػػيد رضػػا ا،بغػػدادم ك،ػػد ئػػنة 
 كؽبذا ا،ره، مراأ، ش . كىو ت ميذ مد لبده ا،عقمٍل ا،ياـ

 تموفػػػػػػػػو :

إبراىيم ا،عدكم لنو )) ..قعدت إىل غرفة ْ ويت كأسبم  قراءة ما ب غتو من ا أياء كفيػو ذ،ػ  فقد ذثر 
ا،بح  ا،ب يغ ا،عظيم ا،تأث  لػن ا،فنػاء كا،توأيػد !!! فمػا أسبمتػو إ  كشػعرت بػأنو يف لػا  آْػر مػن ا، ػذة 

 وُّٕت ا،ركأية كأنو   ابق يل كزف فلأٍل ركح بم هسم وو ) اؼبدرئة ا،عق ية ، ركم

 كم  ذ،  فلاف انلر ل هلل ا،موفية كوبذر من ا،تربؾ با،قبور كاأمر بق ِ  األشجار ا،ا اتربؾ ّٔا ا،عواـ .

 ا،عركة ا،وثقهلل

مث قػػرأ ىػػذه آّ ػػة اؼبيػػبوىة ا،ػػا أئسػػهللا األفغػػاٍل اؼبائػػوٍل كت ميػػذه كقػػاؿ لػػن ذ،ػػ  :)ثػػاف نبػػت قبػػ، ذ،ػػ  
رمات كأػريهللم ل ػهلل ا، ِالػات كتزىيػدىم يف ا،ػدنيا .... ؿبمورا يف تمحيُ لقا د اؼبس مإ كهنيهللم لن ا

فتع ق  نفسػت بعػد ذ،ػ  بوهػوب إرشػاد اؼبسػ مإ إىل اؼبدنيػة ...ارو ) تػاراى األئػتاذ ا مػاـ رشػيد رضػا 
(ُ/ْٖ( 

 كتع ق تع قا شدادا بأى، ا،بدع كا، مؿ " األفغاٍل كلبده"

د لبده ،ت قت ا، ػمؿ منهللوثػاف وبػذر مػن ا،بػدع مث تويف ا،راف ت األفغاٍل فرأ، رشيد رضا إىل ت ميذه ؿبم
 كاػبرافات م  كقولو يف ثري  منهللا .

 ك،و من،فات ثري ة نير فيهللا لقيدة شياو
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كثػاف انيػػر يف اؼبقابػ، ثتػػى كرئػا ، أىػػ، ا،سػنة أيػػ   بػ  بعػػض ثتػى ابػػن تيميػة كابػػن ا،قػيم كؿبمػػد بػػن 
 لبد ا،وىاب أ  ظباه ْمومو ) با،وىاذ )

 كداف  لن ا،دلوة ا،س فية يف ثتابإ ) ا،وىابيوف كاغبجازو ) كا،وىابية كا،راف ة )كرد ل هلل ا،راف ة 

 كتأثر ّٔذه ا،لتى فنيب  اػبمومة بينو كبإ تمميذ شياو ا،عقمنيإ

 و ثهلليل، كلبد ا،عزاز هاكا  كؿبمد فراد كهدم كئممو موئهلل ا،نمراٍل ا،فاهر كغ ىم)

 ا،محيُ.فحاربوه يف ؾبمهتم اؼبعاداة ،سئمـ 

 مث انتهلل  اػبمومة بإ ىيل، كهاكا  كؿبمد رشيد رضا . !!!!) ألئباب غ  مع ومة )

ا،ف شيايو يف أمور منهللا موقفػو مػن ا أػتمؿ ا،نمػراٍل ، ػبمد ا ئػممية كموقفػو مػن ممػ ِفهلل ثمػاؿ  ْك
 أتاتورؾ لدك ا ئمـ ا،ذم أزاؿ اػبمفة ا،عريمانية .

 أفلاره اؼباا،فة ، عقيدة ا،محيحةك،لن ا،ره، بقت ل هلل ثري  من 

 منهللا رده أأادا  قحيحة زالما بأهنا إئرا ي يات

 و بيرح ا،نوكم .ٖٓ-ٖٕ/ُٖكمنهللا أدا  اعبسائة ا،ذم يف قحيُ مس م ) 

 فقاؿ لنو وو كأنو ل هلل تقدار قحتو ف يو ،و ألم اؼبرفوع ))

و نقػم لػن اؼبدرئػة ا،عق يػة ْٕٓ/ٗر مث قاؿو : كثذا اقاؿ يف ئا ر أأاداػ  ا،ػدهاؿ اؼبيل ةوتفسػ  اؼبنػا
ُ/َِّ. 

 كأدا  ا،باارم يف تفس  ) قو،وا أ ِة و فرده بأف فيو ل ة إئرا ي ية !!!

 ك عن يف ثعى األأبار ككىى بن منبو كقاؿ:

 "لن ثعى األأبار ا،ذم أدْ، ل هلل اؼبس مإ شي ا ثري ا من ا ئرا ي يات ا،با  ة كاؼبا لة

فت ل هلل ثري  من ادثإ  ثذبو كده و ،تعبده "  ْك
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 )ٕٗٔ-ِٕ/ٗكشل  يف دانو بدكف برىاف ك  د،ي، .) ؾب ة اؼبنار 

 كاهتم ثذ،  ل ماء اغبدا  اعبهللابذة با،غف ة كا غ ار!!!

رغػػم إنلػػاره ا،يػػداد  كمػػ  ذ،ػػ  فمحمػػد رشػػيد رضػػا انقػػ، لػػن ا،تػػوراة أْبػػارا كافسػػر ّٔػػا مبهللمػػات ا،قػػرآف
 ل هلل ادثإ .

 اػبوارج كاؼبعتز،ة تفس ه  اات ل هلل رأم

 

 يف تفس  قو،و تعاىل "كمن اقت، منمنا متعمدا فجزاؤه ههللنم .....ا اػػػػػػػػػػػػػػػػة" أي  قاؿ

 )كقػػد ائػػتلرب اعبمهللػػور ْ ػػود ا،قاتػػ، يف ا،نػػار كأك،ػػو بع ػػهللم ب ِػػوؿ اؼبلػػ  فيهللػػا كىػػذا افػػتُ بػػاب ا،تأكاػػ،
 وُّْ/ٓا وو ) تفس  اؼبنار ػب ود ا،لفار يف ا،نار فيقاؿ إف اؼبراد بو  وؿ اؼبل  فيهلل

 

 كقاؿ يف كليد آث ت ا،ربا))كمن لاد فأك،   أقحاب ا،نار ىم فيهللا ْا،دكفوو

"أما ا،وليد ىنا إ  ثا،وليد باػب ود يف آاة قت، ا،عمػد ك،ػيو ىنػاؾ شػبهللة ل ػهلل إرادة ا ئػتحمؿ"و تفسػ  
 )ٖٗ/ّاؼبنار 

 عافا م الفة فقو !!!كىو م  ذ،  ارل أف ا،ربا اؼبقمود ىو ربا اعباى ية أض

 وْْٗ/ُائتجابة ،رأم شيايو ) تاراى األئتاذ ا ماـ ؿبمد لبده 

 إنلار معجزات ا،ن 

 ارل رشيد رضا أف ا،ربىاف ا،وأيد ل هلل نبوة ؿبمد ق هلل ا ل يو كئ م ىو ا،قرآف ا،لرَل فقو!!!

 ا،ػػة ل ػػهلل نبوتػػو يف ثتابػػوفيقػػوؿ مػػدافعا لػػن ىيلػػ، ا،ػػذم هػػرد ا،نػػ  قػػ هلل ا ل يػػو كئػػ م مػػن ا،رباىػػإ ا،د
قػػاؿ و أىػػم مػػا انلػػره األزىراػػوف كا، ِرقيػػوف ل ػػهلل ىيلػػ، أك أثريػػره مسػػأ،ة اؼبعجػػزات أك ْػػوارؽ  أيػػاة ؿبمػػػػػػػد
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دبػػا أثبػػ  بػػو أف ا،قػػرآف كأػػده ىػػو  ا،عاداتوكقػػد أررهتػػا يف ثتػػاب ) ا،ػػوأت امػػدم و مػػن صبيػػ  مناأيهللػػا
ئ م با،ذات كنبوة غ ه من األنبياء كآاػاهتم بيػهللادتو   أجة ا ا،ق ِعية ل هلل نبوة ؿبمد ق هلل ا ل يو ك 

 يبلن يف لمرنا إثبات آاة إ  ّٔا

ألهنػػا موهػػودة يف زماننػػا ثلػػ، زمػػاف م ػػهلل كأف اؼبفتػػونإ  كأف اػبػػوارؽ ا،لونيػػة شػػبهللة لنػػد ل ما ػػو   أجػػة
ؼبدرئػػػػة ا،عق يػػػػة و ) إّٗاعبػػػػزء ا،عاشػػػػر ص ّّْٔػػػػا ىػػػػم اػبػػػػرافيإ مػػػػن صبيػػػػ  اؼب ػػػػ، ) )ؾب ػػػػة اؼبنػػػػار آّ ػػػػد 

 وكىو موافق يف ذ،  ،يياو ا، اؿ ؿبمد لبده ا،عقمٍل .ٖٓٓص

 

 :عند الرجل  ونظرية النشوء واإلرتقاء اليهودية اإللحادية الوالء والبراء

كأمػر اؼبم لػة با،سػجود  إف اؼبرء ،يعجى من موقف ىن ء من أبينا آدـ ل يو ا،سػمـ ا،ػذم ْ قػو ا بيػده
كثيػػف اناػػد ىػػن ء نظراػػات با  ػػة ئػػاق ِة مػػن  تلريبػػا كتيػػرافا ؽبػػذا ا،نػػ  اؼبل ػػم ل يػػو ا،مػػمة كا،سػػمـ،ػػو 

فقػد  كممأدة ا،دىراة ك،لن من ضػ، لػن ا،يػراعة أقػبُ يف بيػداء أىػ، ا، ػمؿ تا هللػا زبا ت ا،مهلليونية
بعػػد أف ذثػػر  ة... وو ا اػػا،ػػذم ْ قلػػم مػػن نفػػو كاأػػدة قػػاؿ رشػػيد رضػػا يف تفسػػ  قو،ػػو تعػػاىل )) ... 

كذثرىػػػا ل ػػػهلل ئػػػبي،  لػػػن كهػػػود ثمثػػػإ آدـ ركااػػػات كاىيػػػة مػػػن ثتػػػى ا،راف ػػػة ا ماميػػػة كا،مػػػوفية اػبرافيػػػة
 ا،تأايد كأنلر ل هلل من ثفر من قاؿ بتعدد آدـ.

 كىو انلر األأادا  ا،محيحة ا،ريابتة كاورد اػبزلبمت كانادىا ثما أادىا شياو ا، اؿ

ىػػػم مػػن نفػػػو كاأػػػدة ىػػػت  يد رضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا)كل هلل ثػػ، أػػػاؿ كثػػػ، قػػػوؿ امػػُ أف صبيػػػ  ا،نػػػاسمث قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ رشػػػ
كىػت ا،ػا اتفػق ا،ػذان اػدلوف إىل ْػ  ا،نػاس كبػرىم كدفػ  األذل لػنهللم ل ػهلل   ا نسانية ا،ا ثانوا ّٔا نائا

 ف اىم ل هلل اْتمفهللم يف أق، ا نساف و ثوهنا ىت اغبقيقة اعبامعة ؽبم

فيعػد ا نسػانية منػاط ا،وأػدة كداليػة األ،فػة  األهناس كاألقناؼ أهنم إْوتنػا يف ا نسػانيةاقوؿ لن صبي  
 كا،تعا ف بإ ا،بير فأان ا،و ء كا،رباء؟!!!

 ئواء التقدكا أف أباىم آدـ ل يو ا،سمـ أك ا،قرد ) كىذا قوؿ داركان اؼب حد ا،زنداق !!و أك غ  ذ، و
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 ؤُُ لن اؼبدرئة ا،عق ية ، ركمت ) صو نقمِّٔ-ِّٓ/ْ-ِّٕ/ْوتفس  اؼبنار 

إف ىػػػػذه األفلػػػػار تبنتهللػػػػا " اؼبائػػػػونية " كىػػػػت : " منظمػػػػة اهللوداػػػػة ، سػػػػي ِرة ل ػػػػهلل ا،عػػػػا  ، كنيػػػػر ا غبػػػػاد 
 كا باأية " .

 رب  غ ِاء ا،دلوة إىل كأدة األدااف ا،ريمثة ، كنبذ ا،تعمى جبام  ا يباف با ، فل هللم منمنوف .

لمم هللػا ثػوب ا،ع ػم ،يفسػدكا لقا ػد ا،نػاس ثا،ريمثػة ا،سػابق ذثػرىم ا،ػذان مػا  ،قد أ،بس  اؼبائونية بعػض
 زا،  األمة تعاٍل من ْب  أفلارىم كأفلار متتبعيهللم إىل اومنا ىذا .

ك،نعػػرج ل ػػهلل فلػػر صبالػػة ا ْػػواف اؼبسػػ مإ كمرشػػدىا األكؿ أسػػن ا،بنػػا ،نبمػػر مػػدل تػػأثر ت ػػ  اعبمالػػة 
 .بفلر األفغاٍل كت ميذاو لبده كرضا 
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 فصل

 مسلمين بأفكار الحركة اإلصالحية:تأثر جماعة اإلخوان ال

األشػػالرة كىػػت صبالػػة قػػاـ  ا ْػػواف صبالػػو تقػػـو أقػػوؽبا ل ػػهلل اؼبػػذىى ا،مػػويف ثمػػا تتبػػىن مفهللػػـو مػػذىى
فلرىا ل ػهلل ْ ػيو مػن ا لتقػادات كىػو أػاؿ اعبمالػة ا،يػـو يف معظػم ا،ػدكؿ ا،عربيػة كا ئػممية أمػا بقيػة 
أفرع ا ْواف فهللت تستادـ مبدأ ا،تقية ، وقػوؿ إىل ا،غااػة األظبػهلل ا،ػا اسػعوف كرا هللػا لقػودا  ػواؿ أقمػد 

 اغبلم كا،س  ِة اؼب ِ قة .

 كأكد أف أبإ ما لند اعبمالة من  واـ لقداة مستعينا با كأده متلم ل يو مفوضا أمرم إ،يو .

ـي   -ْاقػة ا،توأيػد  -ا،دلوة إىل لقيدة ا،س ف ا،مػاو  ف فَّ من أىم ـبا،فات فرقة ا ْواف اؼبس مإ لد
 ك بيل، تفمي ت ثما افع و أى، ا،سنة ك اعبمالة ، ك ذ،  أسى تمورم اره  ألمران :

األكؿ : دلػػػػوة ا ْػػػػواف اؼبسػػػػ مإ مىٍبًنيػػػػة يف اؼبقػػػػاـ األكؿ ل ػػػػهلل ا،وقػػػػوؿ ، حلػػػػم ، ك ألهػػػػ، ذ،ػػػػ  فىػػػػػهلليم 
ؼبنيػػػود ، ك ،ػػػو ثػػػاف ل ػػػهلل أسػػػاب ا،عقيػػػدة . فػػػا مسػػػتعدكف ،تجاىػػػ، أم أمػػػر اقػػػف يف كهػػػو ىػػػدفهللم ا

 اؼبستعاف .

ك ا،ػػد،ي، ل ػػهلل قػػدؽ مػػا ذثػػرت ثػػمـ أسػػن ا،بنػػا لنػػدما بػػإ موقفػػو مػػن اػبمفػػات اغبادثػػة بػػإ اؼبسػػ مإ 
ػمى بيننػا ك بينػ  يف ا،فمػ،  فقاؿ : ) ... ف ف   اقتن ، فقو،وا ،و ما داـ قادؽ ا،نيػة ؿببػان ، اػ  : إٌف اغبىلى

مؼ ىػػو " ا مػػاـ " ، ألننػػا مسػػتعبدكف ، فتعػػاؿ " ،سمػػاـ " ك ،ػػيو ، مسػػ مإ ا ف " إمػػاـ " يف ىػػذا اػبػػ
فتعػػػاؿ ننسػػػهلل ثػػػ، شػػػتء ا ف ك نع ِػػػ، ثػػػ، شػػػتء أمػػػاـ ا،ق ػػػية ا،لػػػربل ق ػػػية ربراػػػر األرض ا ئػػػػممية 

ىػذه ف نجع، ىذه غااتنػا األكىل أػ  نسػت ِي  أف نػأ  حبلػم ا ك نفمػ، يف ىػذه اػبمفػات إذ أنػو بػدكف 
اغبلومة ا ئممية ا،ا ربمت شرع ا فم نظاـ ك  أألاـ و انظر : ثتاب ) يف قاف ػة ا ْػواف اؼبسػ مإ 

 . ِٔٔ/ صُو ،عباس ا،سيست ج
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ا،ريػػاٍل : أشػػهللر قػػاداهتم ك دلػػاهتم مىػػزاجه مػػن األشػػالرة ك اؼبعتز،ػػة ك اعبهللميػػة ك اػبػػوارج كاؼبتمػػوفة ك غػػ ىم، 
 تناق ة ك ـبت فة .فػىهلليم إذان ْ يو من لقا د م

 ك ا ْواف اؼبس موف ضٌموا إىل أزّٔم :

 ا،ييعة ا،ركافض .

يف ثتابػػو ) موقػػف ل مػػاء اؼبسػػ مإ مػػن ا،يػػيعة كا،ريػػورة ا ئػػممية  ُك ا،ػػد،ي، مػػا قا،ػػو لػػز ا،ػػدان إبػػراىيم 
ما نمو : ) قاـ ا ماـ ا،يهلليد أسن ا،بنَّا جبهللػد ضػام ل ػهلل ىػذا ا، ِراػق . انثػد ذ،ػ  مػا  ُٔ-ُٓوص 

ت ا ئػممية اغبداريػػةو اركاػو ا،ػدثتور إئػحق موئػػهلل اغبسػيو يف ثتابػو )ا ْػواف اؼبسػػ موف .. ثػربل اغبرثػا
ًمػػػن أفَّ بعػػػػض ا، ِػػػػمب ا،يػػػػيعة ا،ػػػػذان ثػػػػانوا ادرئػػػوف يف ممػػػػر قػػػػد ان ػػػػموا إىل صبالػػػػة ا ْػػػػواف . كمػػػػن 

 اؼبعركؼ أفَّ قفوؼ ا ْواف اؼبس مإ يف ا،عراؽ ثان  ت م ا،لري  من ا،ييعة ا مامية ا ثو ليراة

 ثذ،  ضموا ا،يهللم ا،نمارل :

، أػػإ قػػاؿ مػػا  ِٗيف ثتابػػو ) مػػ  ا مػػاـ ا،يػػهلليد أسػػن ا،بنػػا و ص  ِك ا،ػػد،ي، مػػا ذثػػره ؿبمػػود لسػػاؼ 
باؼبرثز ا،عاـ لدد من قادة اؼبسيحيإ اذثر مػنهللم: توفيػق )  -اعو أسن ا،بنا –نمو أ ر ،زاارة األئتاذ 

أك كىيى   أذثر و دكس باشا ، ك،واو كمرا  ب ِػرس غػاىل ل ػوا ؾب ػو ا،يػيوخ ك  بػوا مػن ا مػاـ أف 
م: " ا ْػػػواف اؼبسػػػيحيوف " ،لػػػت اسػػػهللموا مػػػ  ا ْػػػواف اؼبسػػػ مإ يف نيػػػر ا يبػػػاف بػػػا انيػػػئ شػػػعبة بائػػػ

كاغبػػ  ل ػػهلل ا،ف ػػا ، . رد ل ػػيهللم ا مػػاـ بػػأف ا،فلػػرة  يبػػة ، ك،لػػن وبػػوؿ دكف تنفيػػذىا أف دلوتنػػا لاؼبيػػة 
 كل ػػهلل ىػػذا   بػػأس مػػن تلػػوان ا ْػػواف اؼبسػػيحيإ كأؤثػػد ،لػػم بأنػػو ئػػيلوف ىنػػاؾ تعػػاكف تػػاـ بيننػػا… 

 كبينلم و!!! . فا،لمـ لن ا،عقيدة لامة ك لن ا،توأيد ْاقة اقض م اه  ا،قـو

فمػا اغبػػ، إذان ؟اعبػواب لنػػد ا ْػواف : لػػدـ اػبػوض يف مسػػا ، ا،عقيػدة ك ا،توأيػػد ، ألهنػا لنػػدىم ،يسػػ  
هللػا كايق ّْ ػوف من األك،واٌات ك تيفٌرؽ األمة ، ،ذا تراىم اػىغيٌ وف ا، ِرؼ لن ت لػم اؼبسػا ، كايزىّْػدكف ا،نػاس في

من شأهنا ، اقوؿ ا،مابوٍل إف ا،وق  ،يو كق  مهللاصبة ألتبػاع اؼبػذاىى ، ك  ، شػالرة ك  ،سْػواف ك  
 اؼبقاؿ ا،راب  ، مابوٍل . ِٖٔأ  ، موفية و ؾب ة ) آّتم  و ا ْوانية ا،لواتية لدد 

 بي ِمهنا ًقغار اؼبوأدان.،ذ،  ثبار دلاة ا ْواف اؼبس مإ كاقعوف يف ـبا،فات لىقىًداة اعم، 
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يسػػػ موف ايوا،ػػػوف ك اقرّْبػػػوف مىػػػن ثػػػاف يف قػػػفّْ اعبمالػػػة ك،ػػػو ثػػػاف فائػػػد ا،عقيػػػدة 
ثػػػا،ركافض   -فػػػا ْواف اؼب
   :ك ايعػػادكف مػػن ثػػاف ْػػارج صبػػالتهللم، ك،ػػو ثػػاف مػػن أشػػدّْ أنمػػار لقيػػدة اقػػوؿ أسػػن ا،بنػػا -ا،زنادقػػة مػػريمن 

ػػا ىػػذا ا،عمػػر فػى  ات فػػة ا،ػػا  غػػ  يف) كموقفنػػا مػػن ا،ػػدلوات اؼب فىرَّقىػػ  ا،ق ػػوب ، كبػىٍ بػى ىػػ  األفلػػار أىٍف نىزهنى
بػػان بًػػو كمػػا ْا،فهللػػا فػػنىٍحن بػػراء منػػو ، ككبػػن منمنػػوف بػػأف دلوتنػػا لامػػة    دبيػػزاف دلوتنػػا ، فمػػا كافػىقىهللػػا فىمىٍرأى

ا،بنػا و  تغادر هزءا قاغبا من أاة دلوة إ  أؼب  بو كأشارت إ،يو و ) ؾبمولة رئػا ، ا مػاـ ا،يػهلليد أسػن
 من رئا،ة ) دلوتنا و . ُٗ. ص 

فا،ماو لندىم مىن تَّقٌيد بيركط اعبمالة ، ك ا، ِاو لنػدىم مػن ْا،فهللػا ، فػاؼبيزاف إذان ،ػيو ثتػاب ا ك 
  ئػػػنة اؼبعمػػػـو ل يػػػو ا،مػػػمة ك ا،سػػػمـ بػػػػفىهلٍلم ا،سػػػ ف ا،لػػػراـ ، بػػػ، اؼبيػػػزاف لنػػػدىم ىػػػو اغبػػػزب ، فمػػػن 

 هللم فهللو اؼبنحرؼ.ؼبهللتًد،ك من ْا،فكافقهللم فهللو ا

فػػم تسػػتغرب ًمػػن كهػػود ا، ِالػػة ا،عميػػاء لنػػد األتبػػاع ، ك ا،ػػا بػػٌإ أسػػن ا،بنػػا أػػدكدىا فقػػاؿ: ) مرأ ػػة 
ا،تلػػوان: بائػػتامص ا،عناقػػر ا،مػػاغبة غبمػػ، ألبػػاء اعبهللػػاد كضػػم بع ػػهللا إىل بعػػض ، كنظػػاـ ا،ػػدلوة يف 

،ناأيػػػة ا،عم يػػػة . كشػػػعار ىػػػاتإ ىػػػػذه اؼبرأ ػػػة قػػػويف حبىٍػػػ  مػػػن ا،ناأيػػػة ا،ركأيػػػة ، كلسػػػلرم حبػػػ  مػػػن ا
ا،نػػاأيتإ دا مػػػا أمػػر ك الػػػة مػػن غػػػ  تػػردد ك  مراهعػػػة ك  شػػ  ك  أػػػرج... و ) ؾبمولػػة رئػػػا ، ا مػػػاـ 

 من رئا،ة) ا،تعا،يم ورب  لنواف) ا، ِالة و . ِّٔا،يهلليد أسن ا،بنا وص 
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 فصل

 شد الرحال إلى قبور األولياء :

دمنهللور ، نقػ ح رأ ػة ،زاػارة  ثري  من أااـ اعبم  ا،ا اتمادؼ أف نق يهللا يفاقوؿ أسن ا،بنا : " ثنا يف  
زكر دئػوقت ، فنميػت ل ػهلل األقػداـ بعػد قػمة ا،فجػر نػأأد األك،ياء األقػربإ مػن دمنهللػور ، فلنػا ػ أأيانػان 

ن  ا،ريامنػة قػباأان ، فنق ِػ  اؼبسػافة يف ثمثػة ئػالات ، كىػت كبػو ليػرا مباشرة ، أ  نم، أوايل ا،سػالة
)اؼبرهػ  ا،سػابق ص … كنعػود أدراهنػا إىل دمنهللػور … ثي و م ان ، كنزكر، كنم هلل اعبمعػة ، كنسػ اُ ، 

و. كقػػاؿ : " كثنػػا ػ أأيانػػان ػ نػػزكر لزبػػة ا،نػػواـ ، أيػػ  دفػػن يف مقربهتػػا ا،يػػيى ، ئػػيد ئػػنجر، مػػن  َّ
ثػػاممن ، مث نعػػود  ان ْػواص رهػػاؿ ا، ِراقػػة ا،مػػحافية ، كاؼبعػػركفإ بمػػمأهللم كتقػواىم ، كنق ػػت ىنػػاؾ اومػػ

يف ذثػرل مو،ػد ا،رئػوؿ قػ هلل ا  و. كقاؿ : " كأذثر أنو ثاف من لاداتنا أف لبػرجَّ)اؼبره  ا،سابق ص 
األكؿ إىل ا،ريػػاٍل ليػػر منػػو ، ككبػػن باؼبوثػػى ،  ل يػػة كئػػ م باؼبوثػػى بعػػد اغب ػػرة ثػػ، ،ي ػػة ، مػػن أكؿ ربيػػ 

 !! ثام، كفرح تاـ " ككبن ننيد ا،قما د اؼبعتادة يف ئركر

قػد م ػهلل كهػرل ")اؼبرهػ   كمن ا،قما د : "ىذا اغببيى مػ  األأبػاب قػد أ ػرا ووو كئػامُ ا،لػ، فيمػا
 وِٓا،سابق ص 

 ممأظػة مهللمػة :

ا، ػػمؿ "كىػػذا شػػرؾ أثػػرب كا،عيػػاذ بػػا ألف مغفػػرة ا،ػػذنوب مػػن ْمػػا ا ا،ربوبيػػة ،ك،لػػن ،غ بػػة اعبهللػػ، ك 
 تراىم اذثركنو بدكف نل "

ىبربنػػا أْػػوه لبػػد ا،ػػرضبن ا،بنػػا  ت ػػ  اؼبواثػػى ا،ػػا ىبػػرج ّٔػػا اؼبنئػػو أسػػن ا،بنػػاكأػػوؿ تفمػػي، أثريػػر غبػػاؿ 
 فيقوؿ :

" فسار يف اؼبوثى أسػن ا،بنػا ، انيػد مػدح ا،رئػوؿ قػ هلل ا ل يػو كئػ م ،كذ،ػ  أػإ اهللػٌ، ىػمؿ ربيػ  
ا،رئػػوؿ ا،ريػػاٍل ليػػر ، ننيػػد ا،قمػػا د يف مػػدح  األكؿ ، ثنػػا نسػػ  يف موثػػى مسػػا ت يف ثػػ، ،ي ػػة أػػ  ،ي ػػة

 اؼبيهللورة يف ىذه اؼبنائبة اؼببارثة : ق هلل ا ل يو كئ م ، كثاف من قما دنا
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 ق هلل ا ،و ل هلل ا،نور ا،ذم ظهللرا وووو ، عاؼبإ ففاؽ ا،يمو كا،قمرا

 

 ثاف ىذا ا،بي  ا،لرَل تردده آّمولة ، بينما انيد أْت كأنيد معو :

 

 كهرل فيما قد م هلل ىذا اغببيى م  األأباب قد أ را وووو كئامُ ا،ل،َّ 

 

 ا،بمرا ،قد أدار ل هلل ا،عيٌياؽ طبرتو وووو قرفان الاد ئناىا ايذىى

 

 ا،فقرا اا ئعدي ثٌرر ،نا ذثر اغببيى ،قد وووو ب ب   أظبالنا اا م ِرب

 

 أ را كما ،رثى اغبمهلل ما،  معا فو وووو   شٌ  أف أبيى ا،قـو قد

 

 وِٕ-ُٕص)  –اؼبذثور آنفان  -)راه  ذ،  يف ثتاب هابر رزؽ 

 

ا،مػوفية ، كأنػو قػ هلل ا ل يػو كئػ م  كىذا اعو أف ا،ن  ق هلل ا ل يو كئ م أ ر مو،دىم كىػو التقػاد
 غفر ؽبم ذنؤّم كئي اهتم !!

ثا،سػػػػلارل يف طبػػػػاراهتم ، كا  كقو،ػػػػو "أدار طبرتػػػػو " كقػػػػف غبػػػػاؽبم لنػػػػد ا،ػػػػرقا كا،غنػػػػاء يف ،ي ػػػػة اؼبو،ػػػػد
 اؼبستعاف .
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زانػى فنػندم قػمة ا،عيػاء ،   ػيم : "كثنػا نػذىى صبيعػا ثػ، ،ي ػة إىل مسػجد ا،سػيدةكقاؿ ؿبمػود لبػد اغب
اؼبرشػد أسػن ا،بنػػا ، انيػد نيػيدان مػن أناشػػيد  مث لبػرج مػن اؼبسػجد ، كنمػ ِف قػػفوفان ، اتقػدمنا األئػتاذ

ههللػورم صبػالت ا فػ  ا،نظػر .")ا ْػواف اؼبسػ موف أأػداث  اؼبو،د ا،نبوم ، ككبن نردده مػن بعػده بمػوت
 ووَُٗ/  ُقنع  ا،تاراى 

ا أتفػاؿ بػذثرل مو،ػد ا،رئػوؿ  كقاؿ لباس ا،سيست يف ثتابو: " دلا ا ْواف اؼبس موف با ئػلندراة إىل
 أسن ا،بنا دبسجد ن  ا دانياؿ ... ق هلل ا ل يو كئ م يف أف، وب ره ف ي ة اؼبرشد ا،عاـ

وضػػػوع ا،ػػػذثرل ،فقػػػاؿ : "كبيػػػت ذثػػػرل مو،ػػػد "كبػػػدا األئػػػتاذ اؼبرشػػػد أسػػػن ا،بنػػػا ؿباضػػػرتو ، مث دْػػػ، يف اؼب
كغػػ  مسػػ مإ أف وبتف ػػوا ّٔػػذه ا،ػػذثرل  ا،رئػػوؿ قػػ هلل ا ل يػػو كئػػ م ، كمػػن أػػق ا،نػػاس صبيعػػاي مسػػ مإ

 ، مس مإ فقو " اؼببارثة ، فرئو،نا ل يو ا،ممة كا،سمـ   اأت

 وْٖ/  ُ)قاف ة ا ْواف اؼبس مإ 

مسػا ، ا،عقيػدة كإمبػا ىػت ثبػا ر    اػرل أسػن ا،بنػا أهنػا ،يسػ  مػن كبا،نسػبة ،ق ػية ا،توئػ، باألك،يػاء ا،ػا
ا بأأد مػن ْ قػة ْػمؼه فرلػت يف ثيفيػة ا،ػدلاء  نتأكؿ ؽبا أي  اقوؿ" : كا،دلاء إذا قرف با،توئ، إىل

 وِّٗرئا ، أسن ا،بنا ص  ، ك،يو من مسا ، ا،عقيدة " )ؾبموع

كنػداءىم ،ػذ،  ك  ػى ق ػاء اغباهػات مػنهللم لػن قػرب أك أاػا ثػانوا  كاقوؿ : "ك،لن ا ئتعانة باؼبقبوران
ا،قبػور كئػ ىا كإضػاءهتا ك ا،تمسػػُ ّٔػا ك اغب ػف بغػ  ا كمػػا ا حػق بػذ،  مػػن  بعػد ك ا،نػذر ؽبػم كتيػػييد

 وَُٕثبا ر ذبى ؿباربتهللا ك  نتأكؿ ،ذ،  ئدان ، ذراعة " )اؼبمدر نفسو ص) اؼببتدلات

 

ا،ناأية ا،ركأية كلسلرم حبػ   )مرأ ة ا،تلوانو قويف حب  من ك اقوؿ : كنظاـ ا،دلوة يف ىذه اؼبرأ ة
مػػن غػػ  تػػردد ك  مراهعػػة ك  شػػ  ك  أػػرج  ىػػاتإ ا،نػػاأيتإ أمػػر ك الػػة مػػن ا،ناأيػػة ا،عم يػػة . كشػػعار

 وُْٕ)اؼبره  ا،سابق ص 
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قػاؿ ا،ػبعض ك  اقتمر األمر ل هلل ا،بنا فهللا ىو اؼبرشد ا،عاـ ،سْػواف اؼبسػ مإ لمػر ا،ت مسػاٍل اقػوؿ : )) 
حبيػػػاة  اسػػػتغفر ؽبػػػم إذا هػػػاؤكه أيػػػان فقػػػو، ك  أتبػػػإ ئػػػبى ا،تقييػػػد يف ا اػػػة لنػػػد ا ئػػػتغفار إف رئػػػوؿ ا

بػا،رأم ا،قا ػ، أف رئػوؿ  ك،يو يف ا اة ما اػدؿ ل ػهلل ىػذا ا،تقييػد .. ك،ػذا أراٍل أميػ، إىل ا ْػذ rا،رئوؿ 
.. فػػم دالػػت إذف ، تيػػدد يف ا،نلػػ  ل ػػهلل مػػػن  اسػػتغفر أيػػان كميتػػان ؼبػػن هػػاءه قاقػػدان رأابػػػو ا،لػػرَل rا 

اعتقد يف ثرامة األك،ياء ك ا، جوء إ،يهللم فيقبورىم ا، ِاىرة ك ا،ػدلاء فيهللػا لنػد ا،يػدا د ، كثرامػات األك،يػاء 
 [ . ِِٔ-ِِٓاألنبياء وو ] شهلليد اراب لمر بن اػب ِاب :  من أد،ة معجزات

راا ممػػ ِفهلل ا،سػػبالت يف قمػػيدتو )مناهػػاة بػػإ اػػدم ئػػو  ثػػذ،  قػػوؿ اؼبرشػػد ا،عػػاـ ،سْػػواف اؼبسػػ مإ يف
ا،ركضػػة قػػرب اؼبنػػرب ا،نبػػوم ا،يػػراف بعػػد قػػمة ا،عمػػر يف ا،يػػـو ا،عاشػػر  اغببيػػى األلظػػمو :كا،ػػا نظمهللػػا يف

 رة ا،نبواة قب، اغبج ك بعده : كتمىا أماـ اغبج،  ىػُِْٖمن ؿبـر 

 اا ئا ق ا،ظعػن نػحو ا،بي  ك اغبـر

 د األمػمك كبو  يبػة تبغػت ئيػ

 إف ثاف ئعػيػ  ، ماتار ناف ػػة

 فسعت مري ت فرض لند ذم اؽبمػػم

 اا ئيدم اا أبيػى ا ه ػ  إ،ػهلل

 ألتاب باب  أشلو ا،ربح مػن ئقمت

 اا ئيدم قد سبادل ا،سقػم يف هسدم

 من شػدة ا،سقػم   أغفػ، ك  أًل

 األىػ، أويل غػرقهلل يف رقػادىػم

 أ  أنا ا،وأػيد ا،ذم هفاه ا،نـو من

 لم، قد ليػ  دىػران مداػدان ث و
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 ك ا،يـو   شتء غ  ا،قػوؿ كا،ق م

 فهللػ، اا ئيدم  اؿ شوقت ، جهللػاد

 ا،عػ ػػم تدلو يل ا لودان لػايل

 و .ّٔٓ-ِٔٓؾب ة ) أ ارة ا ئمـو لدد ْاص دبنائبة كفاة مم ِفهلل ا،سبالت : 
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 فصل

 بعقيدة وحدة الوجود : القول

 ا،تعراف :

كا، ِبيعػة أقيقػة كاأػدة، كأف ا ىػو  كأػدة ا،وهػود مػذىى ف سػفت   داػو اقػوؿ ػ كا،عيػاذ بػا ػ بػأف ا
قػػػورة ىػػػذا ا،عػػػا  اؼبا ػػػوؽ، أمػػػا ؾبمػػػوع  –ل ػػػوان ثبػػػ ان  تعػػػاىل ا لمػػػا اقو،ػػػوف –ا،وهػػػود اغبػػػق، كاعتربكنػػػو 

 م بذاتو.كهود ا دكف أف الوف ؽبا كهود قا  اؼبظاىر اؼباداة فهللت تع ن لن

بعض أفلػاره   زا،ػ  مبريوثػة يف فلػر بعػض اغبرثػات ا ئػممية ك  ىو ككبن نوضُ ىذا اؼبذىى ألف آثار
 ا،عرذ كا ئممت، كيف أناشيدىم كأذثارىم كأفلارىم. أثرير أى، ا، ِرؽ ا،موفية اؼبنتيرة يف ا،عا 

و لػػن ؾب ػة ا،ػدلوة فربااػػر ُٕػػَٕنقػ، هػابر رزؽ يف ثتابػو ))أسػػن ا،بنػا بػأقمـ تممذتػػو كمعاقػراووو )ص 
ـ أػدا  لبػد ا،ػرضبن ا،بنػا لػن أْيػو أسػن ا،بنػا، قػاؿ فيػو: "كلقػى قػمة ا،عيػاء هب ػو أْػت ػ ُُٓٗ

أسن ا،بنا ػ إىل ا،ذاثران مػن صبالػة ا ْػواف اغبمػافية كقػد أشػرؽ ق بػو بنػور ا فػأه و إىل هػواره نػذثر 
بػأ ا،مػوت إ  ذبا،ػة مػن ئػراج كئػلن ا، يػ، إ   ا م  ا،ذاثران كقد ْم اؼبسجد إ  مػن أىػ، ا،ػذثر ْك

نبسػػػات مػػػن دلػػػاء أك كم ػػػات مػػػن ضػػػياء، كاػػػ، اؼبلػػػاف ث ػػػو نػػػور ظبػػػاكم ك،فػػػو هػػػمؿ ربػػػاٍل، كذابػػػ  
األهسػػػػاـ كىامػػػػ  األركاح كتمشػػػػػهلل ثػػػػ، شػػػػئ يف ا،وهػػػػػود كامبحػػػػهلل كانسػػػػاب بمػػػػػوت اؼبنيػػػػد يف أػػػػػمكة 

 كت ِراى.

 ب ػوغ ثمػايل ا قػ، كذر ا،وهود كما أول إف ثن  مرتادان 

 فا،لػ، دكف ا إف أقػقػتػو لدـ ل هلل ا،تفمي، كا صبػايل".

كثذ،  مػا قا،ػو ئػيد ق ِػى لنػد قو،ػو تعػاىل )قػ، ىػو ا أأػد و : ))   شػتء غػ  معػو، كأف ،ػيو ثمري ػو 
شتء، إهنػا أأداػة ا،وهػود، ف ػيو ىنػاؾ أقيقػة إ  أقيقتػو، ك،ػيو ىنػاؾ كهػود أقيقػت إ  كهػوده، كثػ، 

ْر ف مبا استمد كهوده من ذ،  ا،وهود اغبقيقت، كاستمد أقيقتو من ت   اغبقيقػة ا،ذاتيػة ػ إىل موهود آ
 أف قاؿ ػ فم أقيقة ،وهود إ  ذ،  ا،وهود ا ؽبت، ك  أقيقة ،فال ية إ  فال ية ا رادة ا ؽبيةو....



 حقيقة الحركة اإلصالحية
 

 

 
36 

 

، فستمػػػحبو رؤاػػػة ىػػػذه ) ... كمػػػ  ائػػػتقر ىػػػذا ا،تمػػػور ا،ػػػذم   اػػػرل يف ا،وهػػػود إ  أقيقػػػة ا :مث قػػػاؿ
اغبقيقة يف ث، كهود آْر انبريق لنهللا، كىػذه ا،درهػة اػرل فيهللػا ا،ق ػى اػد ا يف ثػ، شػتء اػراه، ككراء ىػا 

 ا،درهة ا،ا   ارل فيهللا شي ان يف ا،لوف إ  ا، ألنو   أقيقة ىناؾ اراىا إ  أقيقة اوو.

اىر كا،با ن و قاؿ )... كات فػ  ا،ق ػى ا،بيػرم فػم كيف تفس ه لنده قو،و تعاىل ) ىو األكؿ كا ْر كا،ظ
هبػػد ثينونػػػة ،يػػػتء إ  ا و مث قػػػاؿ: ) فهللػػذا ا،وهػػػود ىػػػو ا،وهػػػود اغبقيقػػػت ا،ػػذم اسػػػتمد فيهللػػػا ثػػػ، شػػػتء 
أقيقتػػػو، ك،ػػػيو كراءىػػػا أقيقػػػة ذاتيػػػو ك  كهػػػود ذايت ،يػػػتء يف ىػػػذا ا،وهػػػود و مث قػػػاؿ: ) ... ك،قػػػد أْػػػذ 

ة ا،لػربل، كىػاموا ّٔػا كفيهللػا، كئػ لوا إ،يهللػا مسػا،  شػ ، بع ػهللم قػاؿ إنػو اؼبتموفة ّٔذه اغبقيقة األئائػي
اػػرل ا يف ثػػ، شػػتء يف ا،وهػػود، كبع ػػهللم قاؿ:ػػػ إنػػو رأل ا مػػن كراء ثػػ، شػػتء يف ا،وهػػود، كبع ػػهللم 
قػػاؿ: إنػػو اػػرل ا ف ػػم اػػر شػػي ان غػػ ه يف ا،وهػػود ... كث هللػػا أقػػواؿ تيػػ  إىل اغبقيقػػة إذا ذباكزنػػا لػػن ظػػاىر 

ػذ ل ػيهللم ػ ل ػهلل كهػو ا صبػاؿ ػ ىػو أهنػم أنب ػوا اغبيػاة ّٔػذا األ ،فػاظ ا،قاقػرة يف ىػذا آّػاؿ، إ  أف مػا اْن
ا،تمور. كا ئمـ يف توازنو اؼب ِ ق اراد من ا،ق ػى ا،بيػرم أف اػدرؾ ىػذه اغبقيقػة كاعػي  ّٔػا كؽبػا ...و ) 

 ا،ظمؿ : أنظر مواضعهللا حبسى ا،سور و..

ا،فلػػر  ،وهػػدهتا يف ا،فلػػر ا،نمػػراٍل كا،يهللػػودم أا ػػان، كقػػد تػػأثر اؼبنػػادكف ّٔػػذاك،ػػو نظػػرت إىل ت ػػ  ا،عقيػػدة 
بسػػػ فهللم مػػػن أمريػػػاؿ: ابػػػن لػػػرذ، كابػػػن ا،فػػػارض كابػػػن ئػػػبعإ كا،ت مسػػػاٍل با،ف سػػػفة األفم ونيػػػة ادثػػػة، 

ىى كمنهللا اؼبذىى اؼبانوم كاؼبػذ كبا،عناقر ا،ا أدْ هللا إْواف ا،مفا من إغراقية كنمرانية كفارئية األق،
 ا،ركاقيإ. ا،رزرادشا كف سفة في وف ا،يهللودم كف سفة
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 فصل

 الشيعة الروافض والطوائف الضالة الدعوة إلى التقريب مع

مػ  ا،يػيعة  منذ تأئيو أزب ا ْواف اؼبس مإ ل هلل اػد أسػن ا،بنػا، كىػو   ارلػوم لػن إظهللػار ا،تعػاكف
كالفّْػػركف أقػػحاب ا،نػػ  قػػ هلل ا ل يػػو كئػػ م، ا،راف ػػة ا،ػػذان اعتقػػدكف بتحراػػف ا،قػػرآف كب ِػػمف ا،سػػنة 

ا،يػػي ِاف  اؼبػػنمنإ لا يػػة رضػػت ا لنهللػػا با،زنػػا، كهػػاء ىػػذا نتيجػػة ا،سيائػػة اػببيريػػة ا،ػػا زاَّنهللػػا كاقػػذفوف أـ
إقامػة دك،ػتهللم ا،با نيػة  مػن أهػ، -ك،ػو ثػاف ا،يػي ِاف –،قادة ا ْواف من ائتحمؿ ا،تعاكف م  أم أأػد 

قػاـ أسػن ا،بنػا جبهللػد ضػام ل ػهلل ىػذا ا، ِراػق انثػد ذ،ػ  مػا اركاػو ا،ػدثتور  ، ك،و ل هلل أسػاب ا،عقيػدة،
..ثػربل اغبرثػات ا ئػممية اغبداريػةو مػن أف بعػض  إئحاؽ موئهلل اغبسػيو يف ثتابػو )ا ْػواف اؼبسػ موف

 ا، ِمب ا،ييعة ا،ذان ثانوا ادرئوف يف ممر قد ان موا إىل صبالة ا ْواف.

:  ٕٓيف ثتابػػػو ) ا،سػنة اؼبفػ ل ل يهللػا و قػػ  –ا ْػواف اؼبسػ مإ أأد مفلرم  –اقوؿ ئا  ا،بهللنساكم 
" منػػذ أف تلونػػ  صبالػػة ا،تقراػػى بػػإ اؼبػػذاىى ا ئػػممية كا،ػػا ئػػاىم فيهللػػا ا مػػاـ ا،بنػػا كا مػػاـ ا،قمػػت 

ـ ُْٓٗكا،تعاكف قا م بإ ا ْواف اؼبس مإ كا،يػيعة كقػد أدل ذ،ػ  إىل زاػارة ا مػاـ نػواب قػفوم ئػنة 
 " كاقوؿ يف نفو ا،مفحة :" ك  غرك يف ذ،  فمناىج اعبمالتإ تندم إىل ىذا ا،تعاكف " .، قاىرة 

أنظر أْت ا،لرَل ثيف ال ؼ ىذا ا،ره، بلػ، قػراأة أف منهللػاج اعبمػالتإ بينهللمػا ركابػو ميػ ثة ثريػ ة 
 يبلنهللم من ا هتماع كا،تعاكف م  اؼبذىى ا،ييعت ا،با و .

: " كب ػػػغ مػػػن ٖٕأسػػػن ا،بنػػػا و اقػػػوؿ لمػػػر ا،ت مسػػػاٍل اؼبرشػػػد ا،عػػػاـ قػػػػ  –كيف ثتابػػػو ) اؼب هللػػػم اؼبوىػػػوب 
أرقو ) أسن ا،بنا و ل هلل توأيد ث مة اؼبس مإ أنو ثاف ارمت إىل مػنسبر هبمػ  ا،فػرؽ ا ئػممية ،عػ، ا 

كاأػػػد كداننػػػا كاأػػػد  اهللػػػداهللم إىل ا صبػػػاع ل ػػػهلل أمػػػر وبػػػوؿ بيػػػنهللم كبػػػإ تلفػػػ  بع ػػػهللم ْاقػػػة كأف قرآننػػػا
كرئػػػو،نا قػػػ هلل ا ل يػػػو كئػػػ م كاأػػػد كإؽبنػػػا كاأػػػد ك،قػػػد ائت ػػػاؼ ؽبػػػذا ا،غػػػرض ؿبمػػػد ا،قمػػػت أأػػػد ثبػػػار 
ل مػػاء ا،يػػيعة كزلمػػا هللم يف اؼبرثػػز ا،عػػاـ فػػ ة ،يسػػ  با،قمػػ ة "أنظػػر أْػػت إىل ىػػدؼ ا،تقراػػى ىدفػػو أ  

ؿباك،ػػة تبمػػ ىم اغبػػق كزهػػرىم الفػػر بع ػػهللم ا،ػػبعض ك،ػػيو اؽبػػدؼ ىػػو إقامػػة اغبجػػة ل ػػهلل أىػػ، ا، ػػمؿ ك 
لن غيهللم كضم هتم "ثما أنو من اؼبعركؼ أف ا،بنا قد قابػ، اؼبرهػ  ا،يػيعت آاػة ا ا،لاشػاٍل أثنػاء اغبػج 
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ـ كأػػدث بينهللمػػا تفػػاىم ايػػ  إ،يػػو أأػػد شامػػيات ا ْػػواف اؼبسػػ مإ ا،يػػـو كأأػػد تممذتػػو ُْٖٗلػػاـ 
و انقػ، لػن ركبػ   -ِّقػػ–ا لتمػاـ  – ُا،بنػا و )  ػػلبد اؼبتعاؿ اعبػربم يف ثتابػو ) ؼبػاذا اغتيػ، أسػن 

هاثسػػوف قو،ػػو: " ك،ػػو  ػػاؿ لمػػر ىػػذا ا،رهػػ، ) اقمػػد أسػػن ا،بنػػا و ،لػػاف يبلػػن أف اتحقػػق ا،لريػػ  ؽبػػذه 
ا،ػػبمد ْاقػػة ،ػػو اتفػػق أسػػن ا،بنػػا كآاػػة ا ا،لاشػػاٍل ا،ػػزليم ا اػػراٍل ل ػػهلل أف اػػزام اػبػػمؼ بػػإ ا،يػػيعة 

كابدك أهنما تفانبا ككقم إىل نق ِػة ر يسػية ،ػو  أف لوهػ،  ْٖيف اغبجاز لاـ كا،سنة كقد ا،تقهلل ا،رهمف 
 أسن ا،بنا با غتياؿ " .

اقػػػػوؿ لمػػػػر ا،ت مسػػػػاٍل قػػػػػ  ُٖٓٗدار ا لتمػػػػاـ  – ُكيف ثتابػػػػو األْػػػػ  ) ذثراػػػػات   مػػػػذثرات و ط 
انػزؿ ضػيفان  –كىو شيعت اؼبذىى  –: " كيف األربعينيات ل هلل ما أذثر ثاف ا،سيد ا،قمت  َِٓك  ِْٗ

 ل هلل ا ْواف يف اؼبرثز ا،عاـ ، ككقتهللا ثاف ا ماـ ا،يهلليد اعم، هادان ل هلل ا،تقراى بإ اؼبذاىى و .

و " ك،قػػد رأاػػ  أف أقػػـو بعمػػ، إهبػػاذ أائػػم ُُٖكقػػاؿ ؿبمػػد ا،غػػزايل يف ثتابػػو )ثيػػف نفهللػػم ا ئػػمـ ص
اؼ ضػػػم اؼبػػػذىى ا،فقهللػػػت ، يػػػيعة ئػػػدا ؽبػػػذه ا،فجػػػوة ا،ػػػا قػػػنعتهللا األكىػػػاـ فرأاػػػ  أف تتػػػوىل كزارة األكقػػػ

 ا مامية إىل فقو اؼبذاىى األربعة".

و او،يػػػػو َُٓكثتػػػػى اؼبرشػػػػد ا،سػػػػابق غبػػػػزب ا ْػػػػواف لمػػػػر ا،ت مسػػػػاٍل مقػػػػا ن يف "ؾب ػػػػة ا،ػػػػدلوة" ا،عػػػػدد )
ا،يػػػيعة فاتمػػػ وا ب اػػػة ا  و بعنػػػواف: "شػػػيعة كئػػػنة" قػػػاؿ فيػػػو: "ك  تفػػػ  لمقػػػة ا ْػػػواف بزلمػػػاءُٖٓٗ)

ا ْواف   ،يحم ػوا ا،يػيعة ل ػهلل تػرؾ مػذىبهللم  افوا يف ممر نواب قفوم، ث، ىذا فع وا،لاشاٍل كائت 
إئػػممهللم كىػػو ؿباك،ػػة ا،تقراػػى بػػإ اؼبػػذاىى ا ئػػممية إىل أقػػرب  ، ك،لػػنهللم فع ػػوه ،غػػرض نبيػػ، اػػدلو إ،يػػو

 ".أدٍّ فبلن

كضبائػػة  اننػػاو: "ا،يػػهلليد نػػواب قػػفوم، شػػاب متوقػػد إيبِٖٗكقػػاؿ فتحػػت الػػن يف اؼبوئػػولة اغبرثيػػة )ص 
إىل إاػػراف ،يقػػود أرثػػة  كانػػدفالنا ب ػػغ مػػن ا،عمػػر تسػػعة كليػػران لامنػػا، درس يف ا،نجػػف يف ا،عػػراؽ، مث رهػػ 

إئػمـو ا،ػا تػنمن بػأف ا،قػوة كا لػداد ىػت  اعبهللاد ضد اػبيانة كا ئتعمار، أئَّو يف إاراف أرثة )فػدا ياف
 كاؼبستعمران" ئبي، ت ِهلل  األرض اؼبس مة من ا،مهلليونيإ
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 مث قاؿ )ق ة ق ي ة من ؾبددم ا ئمـ يف ىذا ا،عمر ا،ذان  رأوا ا ئمـ ثبػدا، لػاؼبت. كا مػاـ اػبميػو
 .ُُِْ، شواؿ  ِرضبو ا اعترب من ىن ء و انظر: ؾب ة ا،يهللاب ا ْوانية ، لدد 

أقػػػاب ا ضػػػ ِراب ا،ػػػذم  ك  تػػػنيج ا،عقا ػػػد مػػػن لقػػػى ا ئػػػمـو وو يف ثتابػػػو )ثيػػػف نفهللػػػم ؿبمػػػد ا،غػػػزايل
ئيائة اغبلم كذ،ػ  أف شػهللوات ا ئػتعمء كا ئػت ريار أقحمػ  فيهللامػا ،ػيو منهللػا فػ ذا اؼبسػ مإ قسػماف  

 و-ق هلل ا ل يو كئ م -ا،ة نبيو كبرئ كأده ثب اف شيعو كئنهللم  أف ا،فراقإ انمناف با

اكؿ  مػػو ق ػػ  ئػػبحاف ا أمػػا أف ا،رهػػ، هاىػػ، ههللػػم مرثبػػا حبقيقػػة ا،يػػيعة كإمػػا أنػػو رهػػ، ْبيػػ  وبػػ
اغبقيقػػة فػػأم إيبػػاف ىػػذا ا،ػػذم انسػػبو ، يػػيعة ا،ػػركافض ك،ػػيو بػػإ داننػػا كداػػنهللم نقػػاط ا،تقػػاء كثوابػػ  داننػػا 

 م ِعوف فيهللا لند أى، ا،رفض كأسبنا ا كنعم ا،وثي، .

 وُْٓ-ُّْمث تاب  ا،ره، ىذاانو ا،يداد فقاؿ يف ثتابو)ثيف نفهللم ا ئمـ 

ا،واأػد... فػ ف ا،فػراقإ اقيمػاف  ا،ػدان ،يتمػزؽ من بأقػوؿ ا،عقيػدة)هع، ا،يػقاؽ بػإ ا،يػيعة كا،سػنة متمػ
بإ ا،ييعة كا،سنة ثاؼبدل بػإ اؼبػذىى  رئو،و، إف اؼبدل ق تهللما با ئمـ ل هلل ا يباف بلتاب ا كئنة

اغبقيقػة كإف  ا،يػافعت. ككبػن نػرل اعبميػ  ئػواء يف نيػداف ا،فقهللػت ؼبا،ػ  أك ا،فقهللت ألذ أنيفػة كاؼبػذىى
 ل ػػػهلل رأيػػػ، اػبميػػػو كقػػػد أبػػػرؽ ا ْػػػواف اؼبسػػػ موف ل ػػػهلل ،سػػػاف ر يسػػػهللم اْت فػػ  األئػػػا،يى ". اتأئػػػفوف

 اػبميػو، ا،قا ػد ا،بمغ ا،تايل " ا ْواف اؼبس موف وبتسبوف لند ا فقيد ا ئػمـ ا مػاـ أامد أذ ا،نمر
 كا،رضبػة كاقػػدموف ْػا،ا ا،عػػزاء غبلومػػة غفػػرةا،ػذم فجػػر ا،ريػورة ا ئػػممية ضػد ا، ِغػػاة، كاسػػأ،وف ا ،ػو اؼب

 راهعوف ) انتهللهلل. ا،لرَل. كإنا  كإنا إ،يو اعبمهللوراة ا ئممية ا ارانية كا،يعى ا اراٍل

 كأسػن ا،بنػػا أْػػذ لػن صبػػاؿ ا،ػػدان األفغػاٍل ا،راف ػػت اؼبائػػوٍل بدلػة ا،تقراػػى بػػإ ا،سػنة كا،يػػيعة يف ا،عػػا 
و، ِّٓ-ِّْكاأػػدة:   ئػػنة ك  شػػيعة" )األلمػػاؿ ا،لام ػػة ، فغػػانياا ئػػممت، فػػأ،َّف األفغػػاٍل "أمػػة 

ػػن ا،يػػيعة ا،راف ػػة مػػن ْػداع اؼبسػػ مإ ربػػ  مسػػمهلل ىػػذه ا،وأػدة ا،لاذبػػة كأْػػذكا انيػػركف ثفػػرىم  فبَّػا ملَّ
بػػإ أىػػ، ا،سػػنة أػػ  ارتػػد ا،لريػػ  ل ػػهلل ألقػػأّم كثػػ، ذ،ػػ  يف رقبػػة صبالػػة ا ْػػواف اؼبسػػ مإ أيػػ  دْػػ، 

 س مإ من ْمؽبم ك اؼبيتلهلل .ا،تيي  داار اؼب
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كمنػػذ قيػػاـ ثػػورة اػبميػػو ثػػاف موقػػف ا ْػػواف موقػػف اؼبرأػػى كاؼبناقػػر كاؼبسػػارع يف تقػػدَل  قػػوس ا،ػػػو ء 
 ـو: نيػػرت آّ ػػة بياننػػإُٗٗ/ِ/ِٓبتػػاراى ) ّْْكا، ِالػػة كىػػذا مػػا نيػػرتو ؾب ػػة آّتمػػ  ا،لواتيػػة ا،عػػدد 

إ لنػػد قيػػاـ ا،ريػػورة اػبمينيػػة ىػػذا نمُّػػو: "دلػػا ا،تنظػػيم ا،ػػػدكيل قػػادرنا مػػن ا،تنظػػيم ا،ػػدكيل ،سْػػواف اؼبسػػ م
تنظيمػػات ا ْػػواف اؼبسػػ مإ ا يػػة يف ا،عػػا   ،سْػػواف اؼبسػػ مإ قيػػادات اغبرثػػة ا ئػػممية.. با ضػػافة إىل

أئػػػفر لػػػن تلػػػوان كفػػػد توهػػػو إىل  هللػػػراف ل ػػػهلل  ػػػا رة ْاقػػػة كقابػػػ،  ا،عػػػرذ، كأكركبػػػا كأمرالػػػا إىل اهتمػػػاع
 ،تأثيد ت امن اغبرثات ا ئممية اؼبمري ة يف ا،وفد ثافة.."... ة ا اػبميوا ماـ آا

/ ُٔأػػػػػدا  نيػػػػػرتو ؾب ػػػػػة )ا،لرئػػػػػن و ا ئػػػػػممية ا،ػػػػػا تمػػػػػدر يف ثنػػػػػداو ) كذثػػػػػر لمػػػػػر ا،ت مسػػػػػاٍل يف
ا من ا ْواف اؼبس مإ يف ا،عا  اهللاهم إاراف". و، كقاؿ فيوُْٖٗ/ُِ  باغبرؼ ا،واأد: "  ألرؼ أأدن

ك،ػػػن اهللػػػاهم ا ْػػػواف إاػػػراف ألف األب ا،ركأػػػت ا،ػػػذم ائػػػتق  اعبمالػػػة أفلارىػػػا منػػػو راف ػػػت اثنػػػا نعػػػم   
 ليرم كإنا  كإنا إ،يو راهعوف .

 ا ْواف : أأد مفلرم ثما اقوؿ اؼبستيار ئا  ا،بهللنساكم

 قمػػػتا ئػػػممية كا،ػػػا ئػػػاىم فيهللػػػا ا مػػػاـ ا،بنػػػا كا مػػػاـ ا، اؼبػػػذاىى منػػػذ أف تلونػػػ  صبالػػػة ا،تقراػػػى بػػػإ
ـ ُْٓٗقػفوم ئػنة  اؼبس مإ كا،ييعة، كقد أدل ذ،  إىل زاارة ا ماـ نواب كا،تعاكف قا م بإ ا ْواف

 غرك يف ذ،  فمناىج اعبمالتإ تندم إىل ىذا ا،تفاىم . ، قاىرة ، ك 

اغبسػػػيو يف ثتابػػػو ) ا ْػػػواف اؼبسػػػ موف ثػػػربل اغبرثػػػات  كانثػػػد ذ،ػػػ  مػػػا اركاػػػو ا،ػػػدثتور إئػػػحاؽ موئػػػهلل
إىل صبالػة  يف ممػر قػد ان ػموا ية اغبدارية : ) من أف بعض ا، ِػمب ا،يػيعة ا،ػذان ثػانوا ادرئػوفا ئمم

مػن ا،يػيعة  اؼبس مإ يف ا،عراؽ ثان  ت ػم ا،لريػ  ا ْواف اؼبس مإ ، كمن اؼبعركؼ أف قفوؼ ا ْواف
ا،سػبالت اؼبراقػى ا،عػاـ ممػ ِفهلل  نواب قفوم ئوراا ، كقاب، ا،ػدثتور ا مامية ا ثو ليراة ، كلندما زار

ان ػػموف إىل اغبرثػػات ا،ع مانيػػة كا،قوميػػة  اشػػتلهلل إ،يػػو األْػػ  أف بعػػض شػػباب ا،يػػيعة ،سْػػواف اؼبسػػ مإ
الػوف هعفراػػا  ا،يػػيعة كا،سػنة : مػػن أراد أف ،فمػعد نػواب إىل أأػػد اؼبنػابر ، كقػػاؿ أمػاـ أيػػد مػن ا،يػباف

 ا ْواف اؼبس مإو... أقيقيا ، ف ين م إىل قفوؼ
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ل ػػهلل قػدـ اؼبسػػاكاة  كا ثيػف هعػػ، ا،ػدثتور ا،ػػ اذ زلػيم ا ْػػواف اؼبسػ موف يف ا،سػوداف اغبرثػػة اػبمينيػوانظػر 
 بباثستاف . ةم  ا ْواف اؼبس مإ كاعبمالات ا ئممي

لنينػا مػن بػإ ذ،ػ  ا ذبػاه ا،ػذم ان ِ ػق مػن  )ك،لػن ا،ػذمُٕكا،تحدا  قػػ ة) اغبرثة ا ئممي يف ثتاب
ل ػهلل أئػاس ذ،ػ  ا،تمػور ا،يػام،  ةمس م كا،دك،ة ا ئػممي ستهللدفا اقامو ؾبتم مفهللـو ا ئمـ ا،يام، م

-بباثسػػػتاف ةاعبمالػػػات ا ئػػػممي-اذباىػػػات ثػػػربل ا ْػػػواف اؼبسػػػ مإ كىػػػذا ا،تمػػػور ان ِ ػػػق ل ػػػهلل ثػػػمث
 .و ا ماـ اػبميو يف إاراف كأرثو

وو بعنػػواف ْٓٓتمػػ  ا،عػػدد))يف ا،لواػػ  آّ ر ػػيو ربراػػر ؾب ػػو آّتمػػ  اأػػد رمػػوز ا ْػػواف إظباليػػ، ا،يػػ ِت
 امداػػػػة مػػػػن ا مػػػػو اؼبسػػػػ مة كمػػػػن ا مػػػػو ةيف اؼبيػػػػزافوو كاقػػػػوؿ كدبػػػػا إف ا،يػػػػيعة ا ماميػػػػ ة))ا،ريػػػػورة ا ارانيػػػػ

 فمناقرهتم كاهىوو

وو ربػػػ  لنػػػواف ))ْسػػػارة ُٓقػػػػ)) َُٖٗ/ْ/ِٗوو تػػػاراى ْٖٕآّتمػػػ  ا،عػػػدد))ة ك قػػػاؿ أا ػػػا يف ؾب ػػػ
ابػػرز اؼبفلػػران ا،ػػذان  أأػػد ابػػرز اؼبراهػػ  ، مػػذىى اعبعفػػرم كأأػػدلم يػػووو ا،يػػيى ))ؿبمػػد بػػاقر ا،مػػدروو 

فقػػداف ا،يػػيى ا،مػػدر  اقػػوؿ ككبػػن نػػرل بػػرزكا مػػن فقهللػػاء اعبعفػػرم ك،ػػو ثتابػػات مريػػ، اقتمػػادنا كف سػػفتنا مث
 ،ريركة ل ميووو ْسارة

 ا،نمػػػر ا،ػػػبمغ ا،تػػػايل" ا ْػػػواف اؼبسػػػ موف كقػػػد أبػػػرؽ ا ْػػػواف اؼبسػػػ موف ل ػػػهلل ،سػػػاف ر يسػػػهللم أامػػػد أذ
اػبميو، ا،قا د ا،ػذم فجػر ا،ريػورة ا ئػممية ضػد ا، ِغػاة، كاسػأ،وف  وبتسبوف لند ا فقيد ا ئمـ ا ماـ

 كا،رضبػػػة كاقػػػدموف ْػػػا،ا ا،عػػػزاء غبلومػػػة اعبمهللوراػػػة ا ئػػػممية ا ارانيػػػة كا،يػػػعى ا اػػػراٍل ا ،ػػػو اؼبغفػػػرة
برا ِانيػا و ، ) كانظػر ؾب ػة  تمػدر يف ُٖٗٗئػنة  ٕا،لرَل. إنا  كإنا إ،يو راهعوف " ) ؾب ة ا،غربػاء لػدد 

 وُْٗٗ ِٖ/ٖٗاألماف 

كأما أداريا فحدث أرج لن ْيانة ت   ا،فرقة ألى، ا،سنة كك  هللا ا،مراُ ، ػركافض كمػا لمقػتهللم حبػزب 
 ا ببعيد .
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 فصل

 د اإلخوان لحزب اهلل الرافضييتأي

ل ػػهلل شػػبلة ا ن نػػ  ا،عاؼبيػػة بق ػػم ؿبمػػد أبػػو هػػاء يف اؼبقػػاؿ اؼبنيػػور ل ػػهلل موقػػ  ا ْػػواف اؼبسػػ مإ ا،رظبػػت 
 ما نٌمو: ََِٔ-او،يو-ِٖداككد من ا،قاىرة بتاراى اعبمعة، 

))رف ػػ  صبالػػة ا ْػػواف اؼبسػػ مإ دبمػػر فتػػاكل أقػػدرىا رهػػاؿ داػػن ئػػعوداوف ربػػـر مسػػاندة أػػزب ا 
بيػػػػل، مػػػػبهللم إىل  -األربعػػػػاء  -ا، بنػػػػاٍل يف أربػػػػو مػػػػ  )إئػػػػرا ي،و ، كأشػػػػار بيػػػػاف ، جمالػػػػة قانونػػػػان قػػػػدر 

مفػػات ئػػبق أف أهنلػػ  لقػػ، األمػػة  ا،فتػػاكل ا،سػػعوداة قػػا م إٌف ىنػػاؾ مػػن وبػػاكؿ " إأيػػاء فتنػػة قديبػػة ْك
 كهسدىا كأصب  ا،عقمء ل هلل ذباكزىا".

كأضػػاؼ ا،بيػػػاف: ا ْػػواف اؼبسػػػ موف وبػػددكف رؤاػػػتهللم مػػن ىػػػذه اؼبواقػػف اؼبازاػػػة بػػا،قوؿ: إف اؼبقاكمػػػة ضػػػد 
رضػػهللا ا ئػػمـ كأػػق ميػػركع، ميػػ ان إىل أف بعػػض اغبلومػػات ربػػاكؿ أف تػػربر ا أػػتمؿ فرا ػػة كاهبػػو، ف

موقفهللػا اؼبتاػػاذؿ كاؼبتا ػػت لػػن نمػػرة اؼبقاكمػػة، بػػ، كا،ػدالم ، عػػدكاف ا،مػػهلليوٍل كاألمرالػػت بػػأف تريػػ  ق ػػااا 
 فرلية ،ب ثارة ْمفات بإ ا،سنة كا،ييعة ،تربار ا،تااذؿ ،دكؽبم .

 بن هرباإ كىو دالية ئ فت ))  هبوز نمرة ىػذا اغبػزب ا،راف ػت كهاء يف فتول أقدرىا ا،ييى لبد ا
ك  هبػوز ا ن ػػواء ربػػ  إمػػرهتم ك  هبػػوز ا،ػػدلاء ؽبػػم با،نمػػر كا،تملػػإ. كنمػػيحتنا ألىػػ، ا،سػػنة أف اتػػربءكا 
مػػنهللم كأف ىبػػذ،وا مػػن ان ػػموا إ،ػػيهللم كأف ابينػػوا لػػداكهتم ،سئػػمـ كاؼبسػػ مإ كضػػررىم قػػديبان كأػػداريان ل ػػهلل 

ا،سػػنة ، فػػ ٌف ا،راف ػػة دا مػػا ا ػػمركف ا،عػػداء ألىػػ، ا،سػػنة كوبػػاك،وف بقػػدر ا ئػػت ِالة إظهللػػار ليػػوب  أىػػ،
أىػػ، ا،سػػنة كا، ِعػػن فػػيهللم كاؼبلػػر ّٔػػم كإذا ثػػاف ثػػذ،  فػػ ٌف ثػػ، مػػن كا ىػػم دْػػ، يف ألمهللػػم ،قػػوؿ ا 

 تعاىل ﴿كمن اتوؽبم منلم ف نٌو منهللم﴾.

 يف تمروبات قحفية: -إاؼبرشد ا،عاـ ا ْواف اؼبس م -كقاؿ مهللدم لاثف 

))إف أبسػػو ىػػذه ا،ػػدلاكل ىػػو أف نسػػأؿ مػػن أفتػػوا ّٔػػذه ا،فتػػاكل ا،با  ػػة: مػػاذا فع ػػتم أنػػتم؟! كأاػػن دكرثػػم 
ذبػػػاه اؼبػػػذابُ كنمػػػرة ا، ػػػعفاء كاؼبسػػػ مإ يف ،بنػػػاف كف سػػػ ِإ؟!، ميػػػ ان إىل أف اؼبقمػػػود ّٔػػػذا ا،بيػػػاف ىػػػو 
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كاتعاكنوف معهللػا، ئػواء بػا،فتول أك ا،ػدلم ا،مػام   مواههللة ث، اؼبتااذ،إ، كمن اقفوف جبانى "إئرا ي،"
 كاؼبباشروو.

: ))ىػذه ا،فتػول يف ا،واقػ  ،ػيو ىػذا أكاهنػا ك،ػيو ىػذا -نا ى اؼبرشد ا،عػاـ ، جمالػة -كقاؿ ؿبمد أبيى 
 كقتهللا كظرفهللا.

كتمػػػور ىػػػذه ا،فتػػػول أف ىنػػػاؾ ْ ِػػػران شػػػيعيان اتهللػػػدد اؼبن ِقػػػة كتػػػدْ، ا،فرقػػػاء ل ػػػهلل مسػػػتول ا،عػػػا  ا،عػػػرذ 
  ئممت يف اْتمؼ يف كههللات ا،نظر يف ا،وق  ا،ذم اعترب ىذا "ا،قتاؿ" ات ِ ى موقفان ئيائيان.كا

 أما ما اتل موف فيو فهللو موقف فلرم يبلن أف نناقيو بعد أف هتدأ اغبربوو.

كأضػػاؼ أبيػػى: ))ىػػذه اؼبقاكمػػة   تػػزلم أهنػػا تػػداف  لػػن ا،يػػيعة بقػػدر مػػا ىػػت مقاكمػػة ك نيػػة كأهنػػا تػػداف  
و ا،دفاع األكؿ يف مواههللة اؼبيػركع ا،مػهلليو -ك،بناف فقو  -ف لن ،بنا أمرالػت  -كتعترب أا و ا،مد ْك

 ا،ذم استهللدؼ نير ا،فوضهلل يف اؼبن ِقة كإلادة رئم ْرا ِتهللا غبساب ا،عدك ا،مهلليوٍلوو. انتهللهلل .

هللػا اؼبمسػو  خ كما ىذه ا،تمروبات إ  غيض من فيض كإ  فل لم اع م تمروبات قادة ت   اعبمالػة كفْر
 ضباس كك  هللم ، ركافض ك، نم اة ا،لافرة .

قػػد اقػػوؿ بعػػض أغػػرار كأفػػراد صبالػػة ا ْػػواف اؼبسػػ مإ أف مػػا وبمػػ، بػػإ اعبمالػػة كا،يػػيعة تبػػادؿ ممػػاو 
،أقػػوؿ أف قػػوؽبم ىػػذا ثاؼبسػػتج  با،نػػار ىربػػا مػػن ا،رم ػػاء فعػػمكة ل ػػهلل ههلل هللػػم اؼبرثػػى با،يػػرع فهللػػذا أا ػػا 

ا،ا انتموف إ،يهللا ألف اعبمالة بنيػ  ل ػهلل لػدة مبػادئ ىػت لنػدىم مريػ، ههللم منهللم ، ِبيعة ت   اعبمالة 
 ا،عقا د كمن ىذه اؼببادئ مبدأ ا،تقراى م  ألداء ا ا،ركافض.

أرأاػػ  أْػػت ا،قػػارئ ثيػػف وبػػاكؿ ا ْػػواف إبعػػاد ا،يػػباب لػػن ل مػػا هللم كذ،ػػ  ب اهللػػامهللم أٌف ىػػذه ا،ق ػػااا 
ى ا،ع ػم كرهػاؿ ا،ػدان ثمػا اسػميهللم ا ْػواف فهللػم ا،ا تدكر يف ا،ساأة ا،يـو ،يسػ  مػن اْتمػاص ميػاا

ػركج ا،ػراُ كإمٌبػا ا،ػذم هبػى    افقهللوف ا،واق  كل مهللم ؿبموره يف ق ااا اغبيض كا،ٌنفػاس كئػ و ا،بػوؿ ْك
فٌلػػران ا ئػػمميإ ك،ػػو حبػػ  

ي
ا،رهػػوع إ،يػػو يف مريػػ، ىػػذه ا،ق ػػااا ا،عظيمػػة ىػػم اٌنلػػوف مػػن ا،سيائػػيإ كاؼب

إ  لند صبالة ا ْواف اؼبس مإ !! أ  أقػ، ،ػ  أْػت ا،قػارئ إٌف ؽبػذه اعبمالػة  ا،ياٌب لنهللم ؼبا ظفر ّٔم
 أئا،يى تيبو أئا،يى اؼبائونية ك رقان تيبو  رؽ ا،قرام ِة كا،با نية .
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إٌف صبالةن حبجم ت   اعبمالة تبقهلل ا،سػنإ ذكات ا،عػدد ك  ايػدرؾي مينظٌركىػا يف أٌم هبهللػة اقفػوف كمػ  أٌم 
ٌم رااة اعم وف ك  يبٌيزكف ا،عدٌك من ا،مداق ك  ا،قات، من ا،قتيػ، مثٌ تػزلم أهٌنػا ىػت قٌف اقات وف كرب  أ

ٌْر لػػن ا، حػػاؽ بمػػفوفهللا قػػار يف لػػداد اعبػػاى يإ ؽبػػت صبالػػة أقيػػقه بنػػا أف  صبالػػة اؼبسػػ مإ كأٌف مػػن تػػأ
هم،ػو كإلػمءن  نف حهللا كنف ُ رؤكئهللا كنز،زؿ أرثاهنا كهنٌد قركأهللا ككب ٌِم أئوارىا غ بان ،دان ا ه،ٌ 

 ،رااة ههللاد أى، ا،بدع كاألىواء كترئياان ،عقيدة ا،و ء كا،رباء يف نفوس شباب األٌمة.
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 فصل

 الدعوة إلى موادة اليهود والنصارى وحوار األديان

ثريػػ ا ف نػػو بعػػد ا،تأمػػ، كا،نظػػر يف أػػاؿ ا ْػػوة ا،مػػاغبإ ابػػإ ، اػػ  رأاػػ  أف ثريػػ ا مػػنهللم وبسػػن ا،ظػػن  
بػػػػا ْواف اؼبسػػػػ مإ كا ػػػػتمو األلػػػػذار ؽبػػػػم لػػػػن أسػػػػن نيػػػػة كرغبػػػػة يف مػػػػوا ة أك،يػػػػاء ا ا،مػػػػاغبإ ا،ػػػػذم 

ك،لػن ىػذا ا،ظػن ا، ِيػى بػم شػ  ئػوؼ اتبػدد إذا ل ػم  ، وبسبهللم ثػذ،  لػن ههللػ، منػو ك يػى مقمػد
اسػػػتحق أف أف قػػادة ا ْػػػواف اؼبسػػػ مإ   الونػػوا ل ػػػهلل ل ػػػم كبينػػة كإتبػػػاع ؼبػػػنهللج ا،سػػ ف بػػػ، إف بع ػػػهللم 

الوف إماـ بدلة كضمؿ   إماـ ىدل ثما امفو بعض اعبهلل ة ك،قد لزمػ  أف ألػرض ،لػم أقػواؿ ىػن ء 
ا،قػػادة اؼبزلػػومإ مبينػػا مػػنهللجهللم مػػ  ا،يهللػػود كا،نمػػارل أػػ  اتبػػإ ألىػػ، ا،عػػدؿ كا نمػػاؼ مػػدل ا،تاػػبو 

كئػػػألرض مػػػنهللج ا ْػػػواف كاعبهللػػ، ا،ػػػذم اعييػػػو ىػػػن ء ا،قػػػادة كتػػػابعهللم ل يػػػو ثريػػ  مػػػن اعبهلل ػػػة اؼبغػػػرر ّٔػػػم 
اؼبسػػ مإ مػػ  ا،يهللػػود كا،نمػػارل قػػاؿ لبػػاس ا،سيسػػت نقػػم لػػن أسػػن ا،بنػػا ) أرئػػ، قػػاأى ا،غب ِػػة األنبػػا 
اوئػاب ا،ريػاٍل بابػا كب ِراػرؾ ا،لػرازة اؼبرقمػية إىل ف ػي ة اؼبرشػد ا،عػاـ ،سْػواف اؼبسػ موف ب ِاقػة ثريبػة اقػدـ 

ل يو ف ػي ة اؼبرشػد ا،عػاـ أسػن ا،بنػا با،ربقيػة ا،تا،يػة :  فيهللا هتن ة با،عيد ا،سعيد م  أ يى ا،تمنيات كقد رد
أ ػرة قػاأى ا،غب ِػة األنبػا اوئػاب ا،ريػاٍل ػ بابػا كب ِراػرؾ ا،لنيسػة اؼبرقمػية . . أشػلر ،غب ِػتلم بػاظبت 
كائػػػم ا ْػػػواف هتن ػػػتلم ا،رقيقػػػة كسبنيػػػاتلم ا، ِيبػػػة دبنائػػػبة ليػػػد األضػػػحهلل اؼببػػػارؾ ، كثػػػ، لػػػاـ كغب ِػػػتلم 

 وَِٓػػػ ُبل، ْ  !!!! قاف ة ا ْواف اؼبس مإ ) كاؼبوا نوف األلزاء 

كقػػاؿ أا ػػا : كتػػاب  ا،بنػػا قػػا م ) ك،يسػػ  أرثػػة ا ْػػواف اؼبسػػ موف أرثػػة  ا فيػػة موههللػػة ضػػد لقيػػدة مػػن 
ا،عقا د أك دان من األداػاف أك  ا فػة مػن ا، ِوا ػف ،إذ إف ا،يػعور ا،ػذم اهللػيمن ل ػهلل نفػوس ا،قػا مإ ّٔػا 

ئا ت صبيعان قػد أقػبح  مهللػددة ا ف با غباداػة ، كا باأيػة ، كل ػهلل ا،رهػاؿ : أف ا،قوالد األئائية ، ر 
اؼبػػنمنإ ّٔػػذه األداػػاف أف اتلػػاتفوا كاوههللػػوا ههللػػودىم إىل إنقػػاذ ا نسػػانية مػػن ىػػذان اػب ِػػران ا،ػػزاأفإ . 

ءان، أػ  ك  الره ا ْواف اؼبسػ موف األهانػى ا،نػز ء يف ا،ػبمد ا،عربيػة كا ئػممية ، ك  ا ػمركف ؽبػم ئػو 
ا،يهللػػود اؼبػػوا نإ   الػػن بيننػػا كبيػػنهللم إ  ا،عم ػػق ا، ِيبػػة ، أمػػا اشػػ اثهللم ا،فع ػػت يف مسػػالدة ا،عمػػابات 
ا،مهلليونية بف س ِإ بل، قنوؼ اؼبسالدة ، ف ػم الػن ىنػاؾ بػد مػن أف ايػعركا بػأف ىػذا اؼبسػ   اؼبعػوج 

 و ِٕٖ ػ ِٖٔ/  ُاػبا ت قد أفقدىم ا،ع ِف و . قاف ة ا ْواف اؼبس مإ ) 
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كقػػاؿ أا ػػا : ) كا،ناأيػػة ا،ػػا ئػػأربدث لنهللػػا نق ِػػة بسػػي ِة مػػن ا،وههللػػة ا،دانيػػة ، ألف ىػػذه ا،نق ِػػة قػػد   
تلػػػوف مفهللومػػػة يف ا،عػػػا  ا،غػػػرذ ، كؽبػػػذا فػػػ ٍل أأػػػى أف أكضػػػحهللا باْتمػػػار: فػػػأقرر إف ْمػػػومتنا ، يهللػػػود 

ئػػمـ شػػراعة إنسػػانية قبػػ، ،يسػػ  دانيػػة !!!!! ألف ا،قػػرآف ا،لػػرَل أػػضِّ ل ػػهلل ممػػافاهتم كممػػادقتهللم ، كا 
أف الوف شراعة قومية . كقد أثػىن ل ػيهللم، كهعػ، بيننػا كبيػنهللم اتفاقػان: ) ك  ذبػاد،وا أىػ، ا،لتػاب إ  بػا،ا 

 ىت أأسن و ......ار

 و َْٗ/  ُ)األْواف اؼبس موف أأداث قنع  ا،تاراى مود لبد اغب يم ) 

كبػػػن نػػػدلو إىل نظػػػاـ إنسػػػاٍل اقػػػيم لمقاتػػػو  . ) ِٖقػػػاؿ ئػػػيد ق ِػػػى يف ثتػػػاب درائػػػات إئػػػممية ..ص 
ا،دك،يػػػة ل ػػػػهلل أئػػػػاس اؼبسػػػاؼبة كاؼبػػػػودة بينػػػػو كبػػػإ ثػػػػ، مػػػػن   وباربونػػػو ك  وبادكنػػػػو ك  اػػػػنذكف معتنقيػػػػو ك  
افسػػدكف يف األرض ك  اظ مػػوف ا،نػػاس ، فهللػػو   وبػػارب إ  اؼبعتػػدان اؼبفسػػدان ا،ظػػاؼبإ . كبػػن نػػدلو إىل 

فػردا أك  ا فػة أك دك،ػة مػن أف اقػـو مريػ، ىػذا ا،نظػاـ يف أم بقعػة مػن بقػاع ىذا ا،نظاـ ، فمػا ا،ػذم ىبيػف 
 األرض و .

كقاؿ أا ا : ) كا ئمـ   اراػد أراػة ا،عبػادة ألتبالػو كأػدىم ، إمبػا اقػرر ىػذا اغبػق ألقػحاب ا،ػداانات 
ىػذه ا،رااػة ، اؼباا،فة ، كال ف اؼبسػ مإ أف اػدافعوا لػن ىػذا اغبػق ، جميػ  ، كاػأذف ؽبػم يف ا،قتػاؿ ربػ  

رااة ضماف اغبراة عبمي  اؼبتدانإ . . . كبذ،  وبقػق أنػو نظػاـ لػاؼبت أػر، اسػت ِي  اعبميػ  أف اعييػوا يف 
ظ ػػػو آمنػػػإ متمتعػػػإ حبراػػػاهتم ا،دانيػػػة ل ػػػهلل قػػػدـ اؼبسػػػاكاة مػػػ  اؼبسػػػ مإ كحبمااػػػة اؼبسػػػ مإ و كبػػػو ؾبتمػػػ  

 ؤَُإئممت ) 

و : )  ِّ: قػاؿ يف " ذثراػات   مػذثرات " ) ص  - سػ مإاؼبرشػد ا،عػاـ ،سْػواف اؼب -لمر ا،ت مسػاٍل 
رهػػ  إىل اغبيػػاة ا،عم يػػة ، فق ػػي  مػػدة ا،تمػػران يف ملتػػى أأػػد اػػامإ يف ا،عتبػػة اػب ػػراء ، اظبػػو "  ْك
إبراىيم ب  زثت " كثاف قاضيان ، كأأي، ، معاش فاشتغ، بااماة . ك،عػ، ىػذه اػب ِػوة غػ  اؼبقمػودة ا،ػا 

ا،عم يػػػة ، تػػػدؿ ل ػػػهلل أٍل بعيػػػد ثػػػ، ا،بعػػػد لػػػن فلػػػرة ا،تعمػػػى ، كأف ىػػػذا مسػػػ م كىػػػذا بػػػدأت ّٔػػػا أيػػػايت 
مسيحت . ما ثان  ىذه اؼبعاٍل زب ِر يل ل هلل باؿ . ك،س  أدرم أم شي ِاف أ،قهلل ّٔػذه اؼبعػاٍل كأشػع هللا 

نتػو يف ألم ا،سادات فتنة  ا فية . اع م ا أنو   فتنة ىنا . ك   ا فية ىناؾ . ا،ل، ممرم اػدان بداا
 دكف تدْ، ، كاباشر نيا و دكف لراقي، ، كوبيا أياتو ىاد ا آمنا مستقرا و ....
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ك قاؿ مم ِفهلل ا،سبالت يف " معرثة ا،دئتور " ثما يف ؾب ة " أ ارة ا ئمـ " ا،عدد اػبػاص لػن أيػاة 
ا و . الػػ اض ا، ِوا ػػف اؼبسػػيحية : ات ػػُ فبػػا قرأنػػاه ،رؤئػػاء ا، ِوا ػػف اؼبسػػيحية ، كفبػػُُٕا،سػػبالت )ص

 ظبعناه منهللم أف ال اضهللم انمى ل هلل ناأيتإ اثنتإ :

ػ إف معػػىن داػن ا،ػػػدك،ة ا ئػمـ ، أف أألػػاـ ا ئػمـ ئػػت ِبق ل ػهلل اؼبسػػ مإ كاؼبسػيحيإ ، كؼبػػا ثانػػ   ُ
، مسيحيإ لقا د كأألاـ كأأواؿ شامية زبت ف لن ا ئمـ ، فليف هبػربكف ل ػهلل أألػاـ ا ئػمـ؟ 

ح لدة، أنبهللا : أف ا ئمـ وبـ  اؼبسػيحية ثػدان ظبػاكم كاػ ؾ ألى هللػا أراػة ! كىذا ا،فهللم ْا ئ من نوا 
ا،عقيدة كا،عبادة دكف أف اتدْ، يف شػنكهنم. أمػا أأػػواؽبم ا،يامػية فػػم اتعػرض ؽبػا حبػػاؿ ، ك  يبلػن أف 
ا ِبػػق ل ػػيهللم أم مػػن األألػػاـ ا،ػػا زبػػا،ف شػػراعتهللم أك تقا،يػػدىم ، كأألػػاـ ا ئػػمـ يف ذ،ػػ  كاضػػحة ، 

ثتػػى ا،تيػػرا  ا ئػػممت بػػإ أاػػدانا، ككقػػا   ا،تػػاراى   انلرىػػا إ  ملػػابر . كقػػد ظػػ، اؼبسػػيحيوف ا،عػػرب ك 
منػػذ لمػػر ا ئػػمـ أػػ  ا ف اتمتعػػوف بعقيػػدهتم كلبػػادهتم ، كأأػػواؽبم ا،يامػػية   تتعػػرض ؽبػػا دك،ػػة ك  

ا ِبػق ل ػيهللم أألػاـ ألومة ، يف ا،وقػ  ا،ػذم ثػاف اغبلػم فيػو ،سئػمـ ْا،مػان، فليػف اتػوىم ا ف أف 
زبا،ف دانهللم ككبن يف دك،ة برؼبانية شعبية اغبلم فيهللا ، يعى فبريم يف نوابو اؼبس مإ كاؼبسيحيإ ؟ كنزاػد 
ل هلل ذ،  أنو م  اأ اـ ا ئمـ ،ل، ما ذثرنػاه فػنحن   نلتػف بػذثر ىػذه يف ا،دئػتور، بػ، اق أنػا أف 

ـ األأواؿ ا،يامػية ،  ِوا ػف ا،دانيػة. فليػف ىب ِػر تنا ل هلل اأ اـ األدااف ا،سماكاة كقدئيتهللا كاأ ا
 يف ا،باؿ بعد ىذا أف ىنا،  ْ ِرا ل هلل لقيدة اؼبسيحيإ كأأواؽبم ا،يامية ؟

ػ إف معػػىن داػن ا،دك،ػة ا ئػمـ ، ا،عػداء ، داػاف األْػػرل، كانتقػاص غػ  اؼبسػ مإ يف أقػوقهللم كا،نظػػر  ِ
 ِػأ بػا،غ أا ػان . ف ػيو ا ئػمـ دانػا معاداػا ، نمػرانية إ،يهللم نظرا ىبت ف لن أتباع ا،ػدان ا،رظبػت ، كىػذا ْ

أ  الوف ا،نا ل يو لداء ؽبا، ب، ىو مع ؼ ّٔا كمقػدس ،سػيدنا اؼبسػيُ ل يػو ا،سػمـ ، بػ، ىػو ا،ػدان 
ا،وأيد من أداػاف ا،عػا  ا،ػذم اعػ ؼ باؼبسػيحية كانػزه رئػوؽبا ا،لػرَل كأمػو ا،بتػوؿ ، كقػد أمػر ا،قػرآف ا،لػرَل 

وا باألنبيػػػاء صبيعػػػان كمػػػنهللم ليسػػػهلل ل يػػػو ا،سػػػمـ ، فػػػأان ا،عػػػداء كأاػػػن اػبمػػػاـ بػػػإ ا ئػػػمـ أتبالػػػو أف انمنػػػ
كاؼبسيحية ؟ ! أك ،يو ا،نا ل هلل أف ا ئػمـ داػن ا،دك،ػة ا،رظبػت ات ػمن أف اؼبسػيحية داػن رظبػت ، دك،ػة 

تيػاز ، مسػ مإ ، فػأان بالتبار ا ئمـ مع فان ّٔا كؿب مان ؽبا ؟ كأما تػوىم ا نتقػاص مػن اؼبسػيحيإ ، كا م
ا متيػػاز؟ أيف أراػػة ا،عقيػػدة، كا ئػػمـ وبػػـ  ا،عقا ػػد صبيعػػا ، كا،دئػػتور ئػػيلف، أراػػة ا،عقا ػػد ، مػػوا نإ 
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صبيعا ؟ أـ يف اغبقوؽ اؼبدنيػة كا،تسػاكم يف ا،واهبػات ، كا ئػمـ   افػرؽ بػإ مسػ م كمسػيحت فيهللػا، ك  
، كا،دئػػتور ئػػينا ل ػػػهلل تسػػاكم اؼبػػوا نإ صبيعػػػا يف اع ِػػت ، مسػػ م يف ا،دك،ػػة أقػػػان أثريػػر مػػن اؼبسػػػيحت 

اغبقوؽ كا،واهبػات ؟ إٍل ئأضػ  أمػاـ ا،قػراء كأمػاـ أبنػاء ا،يػعى صبيعػان نػا اؼبػادة اؼبق أػة يف ىػذا ا،يػأف 
ػ األداػاف  ِػ ا ئػمـ داػن ا،دك،ػة .  ُ،ػ كا بعػد ذ،ػ  أم ْػوؼ منهللػا كأم غػ  ا حػق اؼبسػيحية فيهللػا. 

ػ اؼبوا نػػػوف  ْػ األأػػػواؿ ا،يامػػػية ،  ِوا ػػػف ا،دانيػػػة ممػػػونة كمرليػػػة.  ّ ا،سػػػماكاة ؿب مػػػة كمقدئػػػة.
متساككف يف اغبقوؽ   وباؿ بإ مػوا ن كبػإ ا،وقػوؿ إىل أل ػهلل مناقػى ا،دك،ػة بسػبى ا،ػدان أك اعبػنو 
اقػة أبنػاء ا، ِوا ػف ا،يػقيقة : إذا ثانػ  اؼبػادة ا،ػا تنػػا أف داػػن  أك ا، غة. إٍل أئػأؿ اؼبنمػفإ صبيعػان ْك

ػدك،ػػػػة ا ئػػػمـ ىػػػت ا،ػػػا تت ػػػمن ىػػػذه ا، مانػػػػات ث هللػػػػا ، فػػػأان اػبػػػوؼ، كأاػػػن ا،غػػػ  ؟ كأاػػػن ا متيػػػاز ا،
 ، مس مإ ؟ كأان ا نتقاص ،غ ىم ؟ و ..

. ثيػػف اتحقػػق ا،ػػرب كاؼبػػودة كأسػػن ا،عيػػرة مػػ  غػػ  اؼبسػػ مإ ِْٕكقػػاؿ ا،قرضػػاكم يف اغبػػمؿ كاغبػػراـ ص
ذىم أك،يػػاء كأ فػػاء . مث أهػػاب لػػن ىػػذا ا،تسػػاؤؿ بأنػػو ىػػذه كا،قػػرآف نفسػػو انهللػػهلل لػػن مػػودة ا،لفػػار كازبػػا

ا اات ػ أم ا،ا تنهللهلل لن مودة ا،لفار ،يس  ل هلل ا مقهللػا ك  تيػم، ثػ، اهللػودم أك نمػراٍل أك ثػافر ػ 
ك،ػػو فهللمػػ  ىلػػذا ،ناق ػػ  ا اػػات كا،نمػػوص األْػػرل ا،ػػا شػػرل  مػػوادة أىػػ، اػبػػ  كاؼبعػػركؼ مػػن أم 

 دان ثانوا .. انتهللهلل
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 فصل

 األمريكية "وغيرىما . –عالقة جماعة اإلخوان بالمخابرات "االنجليزية 

 إف ،ػ "ا ْواف اؼبس مإ" لمقة ميبوىة ببعض ا،يهللود كا،نمارل كغ ىم، كمن ذ، :

ران، كقد ثاف تقراران ئػراان لػن شػ وف  _ ذثر ا،عممة ا،ييى أضبد شاثر يف ثتاب ألكؿ مرة ا ِب  قدر مْن
و قػػػاؿ فيػػػو: )أرثػػػة ا،يػػػيى أسػػػن ا،بنػػػا كإْوانػػػو اؼبسػػػ مإ ا،ػػػذان ق بػػػوا ْٖا،تع ػػػيم كا،ق ػػػاء يف ممػػػر )ص

نع ػػم ذ،ػ  ل ػػم ا،يقػػإو  ا،ػدلوة ا ئػػممية إىل دلػوة إهراميػػة ىدامػػة، انفػق ل يهللػػا ا،يػػيوليوف كا،يهللػود ثمػػا
 أ.ىػ

فتأم، يف قو،و رضبو ا: )انفق ل يهللا ا،ييوليوف كا،يهللود ثما نع م من ذ،  اقيناو، كقػد كهػدنا مػا ايػهللد 
 ،عمقة "ا ْواف اؼبس مإ" ببعض ا،دكؿ ا،غربية كبعض اؼبنظمات، منهللا:

 _ ما ذثره ل ت ليماكم يف "ا،تاراى ا،سرم ،سْواف اؼبس مإ":

اهػػ  صبيػػ  ألمػاؿ ا ْػػواف كا،ػػا ثػانوا اعتربكهنػػا أؾبػػادان ؽبػم بعػػد معػػرفا بعمقػات ا،عما،ػػة كا،تبعيػػة )بػدأت أر 
مػػن بعػػض قػػادة ا ْػػواف ، ههللػػزة ا،غربيػػة ا،مػػهلليونية، كا،ػػا أثػػدىا يل اؼبرأػػـو األئػػتاذ ئػػيد ق ِػػى مػػن أف 

ئػتاذ أسػن اؽب ػي  كا،ذم ثاف كثيػ، ، جمعيػة يف لهللػد األ -لبد ا،رضبن ا،سندم كا،دثتور ؿبمد طبيو 
كأف أأد أقحاب اؼب ِػاب  ا،لػربل كا،ػذم ثػاف أأػد ثبػار ا ْػواف كثػاف لمػيمن ، ماػابرات ا قب يزاػة.  -

أمػػا ذبػػربا ا،يامػػية كا،ػػا ظبعتهللػػا مباشػػرة مػػن قػػاأى ا،يػػأف كىػػو أنػػو ا،تقيػػ  يف لنػػرب با،سػػجن اغبػػرذ 
 ممػػر ػ بلػػ، مػػا فيهللػػا .. قػػاؿ إنػػو  با،ػػدثتور ـ.ع.ؼ "ر ػػيو ملتػػى إدارم إأػػدل اافظػػات ا،لػػربل يف

ثاف يف هنااة األئبوع دا مان اذىى بمحبة زكهتو كا،ػا كقػفهللا بأهنػا ثانػ  مػن أصبػ، نسػاء األرض ثػاف 
اذىى ث، أئبوع إىل ا ظبالي ية أي  اسهللر م  ا، باط ا قب يز ىو كزكهتو، كاق وف ا، يػ، يف ا،ػرقا 

شػباب ا ْػواف ىػو تفلػ ىم ا،ػدا م يف اعبهللػاد، كثػاف ك،عى ا،ربادج، كثاف اقوؿ أف ا،يػتء ا،ػذم اتعػى 
من ا،سهلل، قيػادهتم أػإ ربػدثهللم يف ىػذا األمػر. ىلػذا نػرل ا، ػرر ا،فػادح ا،ػذم ا حػق ا،سػاذهإ ا،ػذان 
انتموف إىل مريػ، ت ػ  ا،تنظيمػات، فهللػم ـب مػوف كقػادهتم لمػمء اتمػرفوف فػيهللم بػم آمػاف ك  رقابػة كدكف 
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األفػػػػراد ل ػػػػػهلل  التػػػػو كا ،تػػػػػزاـ بػػػػأمره، في ِيػػػػ  األفػػػػػراد كا ػػػػ، ا،قػػػػػادة،  أم تقػػػػول مػػػػن ا ا،ػػػػػذم ابػػػػااعوف
 غ   الة ك  ْوؼ من او أ.ىػ كاستعم وف األفراد يف

 _ كقاؿ ل ت ليماكم يف "ا،تاراى ا،سرم ،سْواف اؼبس مإ":

تنػاز ت  )مث تبإ أف اؽب ي  ثاف قد أقاـ مفاكضات ْاقة م  ا قب يػزم مػ  "مسػ  إافػاتر" كتنػازؿ فيهللػا
شػػدادة، كقػػد قامػػ  اغبلومػػة بنيػػر ىػػذا األمػػر ردان ل ػػهلل ىجػػـو ا ْػػواف ل ػػهلل ا تفػػاؽ اؼبػػرـب بػػإ اغبلومػػة 

 كا قب يزو أ.ىػ

_ قػػػاؿ ا،ػػػدثتور إبػػػراىيم اؼب ِ ػػػق يف مقػػػاؿ نيػػػره يف ا ن نػػػ  أػػػوؿ ا،عمقػػػة بػػػإ قنػػػاة اعبزاػػػرة ك"ا ْػػػػواف 
 اؼبس مإ":

لػػ، إملانياهتػػػا ككئػػا  هللا أف   تفت ػػُ ىػػػت ا،ػػو ء األثيػػد ،ػػػدكؿ )ا،مػػورة اػبفيػػة كا،ػػا تسػػػعهلل اعبمالػػة ب
غربيػػة ثػػربل، كردبػػا أف فلػػرة إنيػػاء اعبمالػػة ْ ِػػو ؽبػػا ك باػػ  أفلارىػػا يف دىػػا،يز ئػػفارات بعػػض ت لػػم 
ا،دكؿ يف ممر آنذاؾ !! .كىذا ،ػيو اهتامػا مػو ك،لنػو مػا الػ ؼ بػو بعػض ثبػار منئسػت اعبمالػة كثبػار 

 قيادايهللا.

 ؼ أف ئػػفارة إقب ػػ ا يف ممػػر ثانػػ  مقػػرا ، عداػػد مػػن اهتمالػػات ا،تنظػػيم كأل ػػا و فمػػا كئػػيد ق ِػػى الػػ
لمقة ا،سفارة با،تنظيم ؟! أينما نعود ،تاراى ت لم اغبقبػة ا،زمنيػة كنسػتعرض ا،مػراع ا،ػدكيل ا،سػاْن بػإ 

كممػػر أينهللػػا  أمرالػػا كأ يفتهللػػا اؼبم لػػة اؼبتحػػدة كبػػإ إربػػاد اعبمهللوراػػات ا،ركئػػية كاؼبسػػمهلل با،ػػدب األضبػػر
بقيػادة صبػاؿ لبػد ا،ناقػر ممػنفة با،نظػاـ ا،يػيولت أ  اتمػور بػ، اغ ػى ل ػهلل ا،ػذىن أف فلػرة زرع تنظػيم 

 ا ْواف اؼبس مإ يف ممر من قب، ا قب يز كأمرالا ّٔدؼ ئيائت ائتابارايت حب  .

 زانى ا،غزايل:

أسػػػن ا،بنػػػا أف تػػػرأس قسػػػم  أئسػػػ  صبعيػػػة ا،سػػػيدات اؼبسػػػ مات ،نيػػػر ا،ػػػدلوة ا ئػػػممية، فػػػاق ح ل يهللػػػا
 ُْٖٗاألْػػػوات اؼبسػػػ مات يف اعبمالػػػة، فرف ػػػ  يف ا،بدااػػػة مث لػػػادت ، تنسػػػيق مػػػ  ا ْػػػواف بعػػػد لػػػاـ 

 كأقبح  ل و يف صبالة ا ْواف اؼبس مإ.
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 ُٓٔٗزانػػى ا،غػػزايل أهتمهللػػا ئػػيد ق ِػػى قػػراأة كبػػنا ث ماتػػو يف ؿباضػػر ا،تحقيػػق معػػو يف ق ػػية تنظػػيم 
رثزاػة األم ثيػة، أيػ  اقػوؿ ئػيد ق ِػى أف ا،قيػادم ا ْػواٍل منػ  ا،د،ػة قػد قػاـ أهنا لمي ة ، ماػابرات اؼب

بتحػػذاره منهللػػا بقو،ػػو: أف شػػبابا متهللػػوران مػػن ا ْػػواف اقومػػوف بتنظػػيم، كىػػم دئيسػػة ل ػػهلل ا ْػػواف دبعرفػػة 
مػراة قػد  اؼباابرات اؼبرثزاة األم ثيػة ا،ػا كقػ   إ،ػيهللم لػن  راػق اغباهػة زانػى ا،غػزايل، كأف اؼباػابرات اؼب

 ثيفتهللم كثيف  قمهتم باؼباابرات األم ثية.

ك،قػد نيػػرت ال افػػات ئػػيد ق ِػػى يف ثتابػػو "ؼبػػاذا ألػػدموٍل؟" ا،مػػادر لػػن ثتػػاب ا،يػػرؽ األكئػػو ا،يػػرثة 
. ك  نير ىذا ا،لتاب بعد إلداـ ئيد ق ِى بسػنوات، كأىػم مػا ٖٓص  –ا،سعوداة ، حباث كا،تسواق 

قػػد أػػذره مػػن شػػباب متهللػػوران  –مػػن قيػػادات ا ْػػواف اؼبسػػ مإ  –ة هػػاء فيػػو ثػػاف مػػا ذثػػره "أف منػػ  د،ػػ
اقومػوف بتنظػيم، كاعتقػػد أهنػم دئيسػة ل ػػهلل ا ْػواف دبعرفػة ق ػػم ـبػابرات أم ثػت، لػػن  راػق اغباهػة زانػػى 

 ا،غزايل".

 ئعيد رم اف :

،ػػو،  ىػػو مػػن ا،رليػػ، األكؿ مػػن قيػػادات ا ْػػواف اؼبسػػ مإ، كزكج ابنػػة أسػػن ا،بنػػا، كا،سػػلرت  ا،يامػػت
 كمن قادة ا ْواف يف أكركبا.

إاػػراف  -اقػػوؿ ئػػامت شػػرؼ: ثػػاف ئػػعيد رم ػػاف دا ػػم ا،تنقػػ، بػػإ مقػػر إقامتػػو، كبػػ كت، كهػػدة، ك هللػػراف 
 كبعض ا،عواقم األكركبية األْرل كثاف كقتهللا وبم، هواز ئفر داب ومائيان أردنيا. -ا،ياه 

ا ئػتابارات اػبارهيػة  -ا قت "إـ آم ئػلو ثيف اؼبنرخ ا،ربا ِاٍل ا،يهلل  ئتيفن دكرا، يف ثتابػو ا،وثػ
ا،ربا ِانية: مغامرة داْ، ا،عا  ا،سرم عبهللاز اؼباابرات ا،ربا ِانية" اؼبعتمد ل هلل كثػا ق اؼباػابرات ا،ربا ِانيػة 

 كاألم ثية كا،سواسراة كاألؼبانية لن تفاقي، لما،ة ئعيد رم اف ألههللزة اؼباابرات ا،عاؼبية.

كتت مػػػذ ل ػػػهلل اػػػد  َُْٗا،ػػػذم ثػػػاف قػػػد ان ػػػم ،سْػػػواف اؼبسػػػ مإ يف كىنػػػا اظهللػػػر أئػػػم ئػػػعيد رم ػػػاف 
 .ُْٗٗمنئو اعبمالة ا،ييى أسن ا،بنا، كتزكج ابنتو يف 

كا ػػيف دكراػػ،: أف ئػػعيد رم ػػاف ثػػاف لمػػيم ، ماػػابرات ا،ربا ِانيػػة كاألم ثيػػة كا،سواسػػراة، كيف هنيػػف 
مػػاث إ كهو،يػػاف آمػػرم بتنظػػيم أرثػػة كبا،تعػػاكف مػػ  ئػػعيد رم ػػاف قػػاـ ضػػاب ِا اؼباػػابرات ا،ربا ِانيػػة نيػػ، 
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م ادة ،عبد ا،ناقر من ا ْواف اؼبس مإ، لمكة ل ػهلل ذ،ػ  ثػاف ىنػاؾ تنسػيق مػ  لػدد آْػر مػن صبالػة 
ا ْواف فبن عب وا ، سعوداة ،تنظيم انقمب اؼباابرات ا،ربا ِانية ضد نظاـ ألػم صبػاؿ لبػد ا،ناقػر، كقػد 

فقػػاـ بسػػحى اعبنسػػية  -ثمػػا اقػػوؿ ا،لتػػاب   - ػػاف ل ػػم صبػػاؿ لبػػد ا،ناقػػر بػػبعض مػػا افع ػػو ئػػعيد رم
اؼبمػػراة منػػو، ثمػػا ثانػػ  اؼباػػابرات ا،سواسػػراة لنػػدما انتقػػ، ئػػعيد رم ػػاف إىل هنيػػف ل ػػهلل ل ػػم بلونػػو 
لميػػػ، ، ماػػػابرات ا،ربا ِانيػػػة كاألم ثيػػػة كانػػػو اقػػػـو بنيػػػاط موهػػػو با،تنسػػػيق معهللمػػػا ضػػػد نظػػػاـ صبػػػاؿ لبػػػد 

أف أههللػػػزة اؼباػػػابرات  -دا ، رشػػػيف اؼباػػػابرايت ا،سواسػػػرم كثمػػػا اقػػػوؿ ا،لتػػػاب مسػػػتن -ا،ناقػػػر، ك،لػػػن 
ا،سواسػػراة ترثتػػػو ل ػػهلل أئػػػاس أف صبالتػػو   تعلػػػو اذباىػػات معاداػػػة ، غػػرب بػػػ، ربػػارب ضػػػد نظػػاـ لبػػػد 

 ا،ناقر اؼبعادل ، غرب كىناؾ إملانية  ئتادامهللا يف ْدمة اؼبماو ا،غربية.

ة ا ْػػواف اؼبسػػ مإ مػػن ْػػمؿ ترافػػور إافػػانز قػػاـ ئػػعيد رم ػػاف با،تنسػػيق مػػ  أسػػن اؽب ػػي  مرشػػد صبالػػ
، ُْٓٗأثتػوبر  ِٔاؼبستيار ا،يرقت ، سػفارة ا،ربا ِانيػة بػا،تا ِيو ،عم يػة اغتيػاؿ صبػاؿ لبػد ا،ناقػر يف 

أثنػاء قيػاـ لبػد ا،ناقػر ب ،قػاء ْ ِػاب يف ميػداف اؼبنيػية دبدانػة ا ئػلندراة اأتفػا  بتوقيػ  اتفاقيػة اعبػػمء، 
رقاقػػػات ل يػػػو   تمػػػبو  ٖ ِيػػػف أأػػػد أل ػػػاء صبالػػػة ا ْػػػواف اؼبسػػػ مإ أيػػػ  أ  ػػػق ؿبمػػػود لبػػػد ا، 

كأقػػػاب  اثنػػػإ مػػػن مرافقيػػػو، ،تفيػػػ، ؿباك،ػػػة ا غتيػػػاؿ ا،ػػػا دبرىػػػا ئػػػعيد رم ػػػاف مػػػ  اؼباػػػابرات ا،ربا ِانيػػػة 
 كصبالة ا ْواف اؼبس مإ يف ممر فيم ذراعا.

األكؿ بإ نظاـ صباؿ لبػد ا،ناقػر  ثما اقوؿ ا،لاتى ا،ربا ِاٍل ئتيفن دكرا، كا تى ل هلل في هللا ا،مداـ
 كاعبمالة ا، ِامعة يف ألم ممر.

اػػنمم ا،ػػر يو صبػػاؿ لبػػد ا،ناقػػر شػػرثة قنػػاة ا،سػػواو كاردىػػا إىل ممػػر، كتنيػػو  ُٔٓٗاو،يػػو  ِٔيف اػػـو 
اؼباػػابرات ا،ربا ِانيػػة بػػأكامر مػػن أنتػػوٌل إاػػدف ر ػػيو ا،ػػوزراء ا،ربا ِػػاٍل يف كضػػ  اػب ِػػو  غتيػػاؿ صبػػاؿ لبػػد 

  اأة بنظاـ ألمو.ا،ناقر كا 

، اعقػػػد هو،يػػػاف آمػػػرم ضػػػابو اؼباػػػابرات ا،ربا ِانيػػػة ئ سػػػ ة ُٔٓٗأغسػػػ ِو  ِٕاقػػػوؿ دكراػػػ،: يف اػػػـو 
،قاءات م  شاميات ممػراة ضػم  فبري ػإ لػن أػزب ا،وفػد كمقػربإ مػن ر ػيو ا،ػوزراء ا،وفػدم ا،سػابق 

ك  كضػ  ْ ِػة  مم ِفهلل ا،نحاس باشا، ثما قاـ بتنيػيو اتمػا تو مػن هداػد بسػعيد رم ػاف يف هنيػف،
تقػػـو ل ػػهلل أنػػو أثنػػاء لم يػػة ضػػرب كغػػزك ممػػر تقػػـو اؼباػػابرات ا،ربا ِانيػػة بػػ ْراج ا، ػػواء ؿبمػػد قبيػػى مػػن 
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ؿببسػو اؼبنػزيل ،يتػػوىل ا،ر ائػة بػػد  مػن لبػػد ا،ناقػر، كاػتم تعيػػإ ا،قيػادم ا،وفػػدم ؿبمػد قػػمح ا،ػدان كزاػػر 
، ثمػػػا    ػػػرح ائػػػم ل ػػػت مػػػاىر باشػػػا، ر يسػػػا ، ػػػوزراء ُِٓٗإىل  َُٓٗاػبارهيػػػة اؼبمػػػرم يف ا،فػػػ ة مػػػن 

قا ػد ئػمح  -ا، واء أسن قياـ  -أسى زلم ا،لتاب  -ك رأ  ؾبمولة أْرل من اؼبت مران اقودىا 
اؼبدفعية يف ذ،  ا،وق ، كمعو ؾبمولة من ضباط اعبي  اؼبتقالدان فبػن ثػانوا ئػاْ ِإ ل ػهلل نظػاـ صبػاؿ 

، ا،عا  ا،سرم عبهللاز اؼباػابرات ا،ربا ِانيػة" لبد ا،ناقر، ثما اليف ثتاب "إـ آم ئلو: مغامرة داْ
 لن دكر اؼباابرات ا،ربا ِانية يف مسالدة ئعيد رم اف .

  الػػػن ثتػػػاب "إـ آم ئػػػلو: مغػػػامرة داْػػػ، ا،عػػػا  ا،سػػػرم عبهللػػػاز اؼباػػػابرات ا،ربا ِانيػػػة" ىػػػو ا،لتػػػاب 
را  ا،وأيػػد ا،ػػػذم ت ِػػػرؽ إىل لمقػػػات ئػػػعيد رم ػػػاف اؼبيػػبوىة بػػػأههللزة اؼباػػػابرات ا،عاؼبيػػػة،  فقػػػد قػػػدر مػػػْن

ثتاب "مسجد يف ميونيى" ، لاتى ا،لندم إاػاف هونسػوف، كاؼبسػجد اؼبيػار إ،يػو يف لنػواف ا،لتػاب ىػو 
ل ػػهلل اػػد ئػػعيد رم ػػاف، كأقػػبُ مرثػػزا ،سئػػمـ  ُٖٓٗاؼبرثػػز ا ئػػممت يف ميػػونيى، ا،ػػذم تأئػػو لػػاـ 

صبالػػػػة ا ْػػػػواف ا،رادالػػػػايل يف أكركبػػػػا، ك  ا،لتػػػػاب   ا،ليػػػػف لػػػػن مفاهػػػػ ت هداػػػػدة أػػػػوؿ قيػػػػادات 
اؼبسػػػػ مإ يف أكركبػػػػا، أيػػػػ  ايػػػػ  ا،لتػػػػاب إىل أف ئػػػػعيد رم ػػػػاف قػػػػهللر منئػػػػو ا ْػػػػواف أسػػػػن ا،بنػػػػا 
كا،قيادم باعبمالة ا،ذم فر من ممر إىل أكركبا يف اػبمسينيات، ثاف أ قة ا تماؿ ا،ر يسػية بػإ أههللػزة 

 اؼباابرات ا،غربية كصبالة ا ْواف اؼبس مإ.

ا،تقػهلل ئػعيد رم ػاف مػ  ا،ػر يو األم ثػت إازهنػاكر يف ا،بيػ  األبػيض  ُّٓٗ كا يف ا،لتاب أنو يف لاـ
سػػت آم إاػػو ا،يػػهلل  غبريػػو ل ػػهلل ا،بقػػاء يف أكركبػػا اربػػة ا،يػػيولية. كثػػاف ضػػابو ا تمػػاؿ بينهللمػػا لميػػ، ا،

 ركبرت دراهللارد.

قب يػز أيػ  صباؿ ا،بنػا شػقيق أسػن ا،بنػا منئػو تنظػيم ا ْػواف الػ ؼ ّٔػذه ا،عمقػة بػإ ا،تنظػيم كا  -
قػػاؿ يف مقاب ػػة معػػو قبػػ، لػػدة أشػػهللر تقرابػػا يف "قنػػاة درَل" إف أػػزب ا ْػػواف اؼبسػػ مإ مػػرتبو باؼباػػابرات 
ا،ربا ِانية " !! أا ا أينما قبد أف بع ا من ثبػار قيػادات ا،تنظػيم ا ْػواٍل يف لاؼبنػا ا،عػرذ كا،سػناؿ مػاذا 

 ؟!!و أ.ىػ افهللم من ىذا أ،يو قراُ ا،و ء ،ت   ا،دك،ة كمنئساهتا
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و أنػو قػد أمػ، ،قػاء بػإ "ا،سػ   ٖٖ _ كذثر ا،لاتى ؿبسن ؿبمد يف ثتابو: "من قت، أسػن ا،بنػا؟" )ص
كا،  ظبارت" اؼبستيار ا،يريف ، سفارة ا،ربا ِانية، م  كثي، كزارة ا،داْ ية اؼبمراة أسػن باشػا رفعػ  أفػاد 

،  إلانػات ما،يػػة مػن ا ا ِػػا،يإ كاألؼبػاف كا،قمػػر كثيػ، ا،ػوزارة بػػأف مع وماتػو تقػػوؿ إف األئػتاذ ا،بنػػا قػد ت قػػت
  ". كقد نق، األئتاذ ؿبسن ؿبمد ىذه اؼبع ومات كغ ىا لن كثا ق أرشيف "اػبارهية ا،ربا ِانية

/ ٓكىنػػاؾ إْػػواٍل ئػػابق كىػػو لبػػػد ا،سػػمـ ا،بحػػرم كقػػد أهػػرت معػػػو قػػحيفة "اعبمهللػػور" اػػـو األأػػػد  -
 ـ مقاب ة قحفية فسأ،وه:َُُِاونيو / 

تراػػد أف تقػػوؿ إف ا ْػػواف ا،ػػذان ثػػانوا وبػػاربوف أمرالػػا كا،غػػرب كانتقػػدكهنم ا ف اسػػعوف ، تحػػا،ف  )أنػػ 
 معهللم؟

فأهػػاب :مػػ  اسػػػعوف ، تحػػا،ف، ىػػم قػػػد ربػػا،فوا معػػاىم كقػػػد كقعػػوا كا،وثػػا ق موهػػػودة، منهللػػا يف ا،ػػػدمبرؾ 
رات كثػػػا ق معمػػػدة كمنهللػػػا يف قػػػربص كىنػػػاؾ مػػػن ا،وثػػػا ق نفسػػػهللا داْػػػ، اؼبوئػػػاد ا ئػػػرا ي ت كداْػػػ، اؼباػػػاب

 با،نجمة ا،سدائية.

إذان نسػػػػػػػت ِي  ا،قػػػػػػػوؿ أف ا ْػػػػػػػواف اؼبسػػػػػػػ مإ اعم ػػػػػػػوف ا ف غبسػػػػػػػاب أمرالػػػػػػػا كا،غػػػػػػػرب كمػػػػػػػن اسػػػػػػػموهنم 
 ؟”ا،م يبيإ”بػ

 نعم اعم وف غبساب أمرالا كا،دمبرؾ كىو،ندا كدكؿ لدة ْارهيةو أ.ىػ

ؿبمػد أضبػد ا،بيػارم ففػت مقاب ػة  -ئػابقان  -كقد كافقو إْواٍل ئػابق كىػو اغبػارس ا،يامػت ، زنػداٍل  -
ـ: ئػػأ،تو ا،مػػحيفة قا  ػػة: )ىػػذا ا،لػػمـ ئػػبق أف َُُِ/ او،يػػو/ّقػػحفية مػػ  قػػحيفة اعبمهللػػور األأػػد 

أثػػده قيػػادم يف ا ْػػواف ىػػو ا،يػػيى لبػػد ا،سػػمـ ا،بحػػرم يف أػػوار معػػو.. قػػاؿ: "إف ا ْػػواف اؼبسػػ مإ 
،ػداهللم ف غبسػاب أمرالػا كإئػرا ي، كا،ػدمبرؾ ك ا ف   تعد مباد هللم ثما ثانػ  زمػاف.. ا ف أقػبحوا اعم ػو 

 ى، توافقو يف ىذا ا، ِرح؟و مواثيق كلهللود فيما بينهللم..
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ا،تعب ػة يف  كىػذا  -فأهاب قا م: )أكافقو كأزادؾ أشياء ثري ة.. أنا أأسس  أننا اـو ثنا يف أفغانستاف 
ثنػػا كرقػػة.. ،عػػى بنػػا ا ْػػواف اؼبسػػ مإ كقياداتػػو كقب ػػوا شبػػن ثػػ،   -فػػ ة ا،ريمانينػػات كمػػا بعػػد ا،ريمانينػػات 

رأوس مػػن ا،و اػػػات اؼبتحػػػدة األمراليػػػة، ثػػػانوا وبسػػػبوف ل ػػػهلل ثػػػ، رأس مب غػػػان.. إذا هػػػرح ىػػػذا ا،يػػػاا يف 
 ػػالفة.. فػػنحن أأسسػػنا فعػػمن أننػػا  أفغانسػػتاف ات ػػالف اؼبب ػػغ.. إذا ائتيػػهللد ات ػػالف اؼبب ػػغ أضػػعاؼ م

تػاب ا ثنا كرقة.. شباب نزاو كـب ا  م  ؽبم..   أثن ـب مػان ألم شػاا ثػاف.. كإمبػا ـب مػان ،ل
 كئنة رئو،و   غ و أ.ق

و فمػم ُٗكمن ذ،  ما ثتبو "مارؾ ث تو" من،ػف ثتػاب: "ا،يػنكف ا،سػراة"، كا،لتػاب اتلػوف مػن ) -
توئػػػػو لػػػػن دار نيػػػػر "ئػػػػربن  تيػػػػ،"، ربػػػػدث ْػػػػمؿ ىػػػػذه اؼبقاب ػػػػة لػػػػن و قػػػػفحة مػػػػن ا،ق ِػػػػ  اؼبَّْك)

ا،عمقػات بػإ ،نػدف ك"ا ْػواف اؼبسػ مإ" ذثػر فيهللػػا أف برا ِانيػا بػدأت سبواػ، صبالػة "ا ْػواف اؼبسػػ مإ" 
 ـ، أم: يف أااـ أسن ا،بنا.ُِْٗئرا يف لاـ 

ـ ا،عػػػػػػػدد: ََُِاو،يػػػػػػػو ُّىػػػػػػػػ  ُُّْشعبػػػػػػػػاف  َِكذثػػػػػػػرت قػػػػػػػحيفة: "ا،يػػػػػػػرؽ األكئػػػػػػػو" ا،سبػػػػػػػػ  
و شي ا من ىذا أي  أهرت مقاب ة م  "مارؾ ث تو" من،ف ثتاب: "ا،يػنكف ا،سػراة" ربػدث ُُٖٔٓ)

 ْمؿ ىذه اؼبقاب ة لن ا،عمقات بإ ،ندف ك"ا ْواف اؼبس مإ".

 ئأ،تو ا،محيفة قا  ة:

دأ يف )ىػػػػ، مػػػػن كثػػػػا ق تػػػػدلم ا دلػػػػاء بػػػػأف ا،تمواػػػػ، ا،ربا ِػػػػاٍل عبمالػػػػة "ا ْػػػػواف اؼبسػػػػ مإ" يف ممػػػػر بػػػػ
أربعينات ا،قرف اؼباضتي كأنو ْمؿ ا،عقػد ا،تػايل ثانػ  برا ِانيػا متوا  ػة مػ  اعبمالػة  غتيػاؿ لبػد ا،ناقػر 

 ؟

)نعم، اوثٌق ا،لتاب م فات برا ِانية ئراة   ا،ليف لنهللا، كا،ا تبػإ أف برا ِانيػا بػدأت سبواػ،  فأهاب:
 ميمداة. ُِْٗصبالة "ا ْواف اؼبس مإ" ئرا يف لاـ 

تقراػػػػر برا ِػػػػاٍل: )ئػػػػيتم دفػػػػ  ا لانػػػػات عبمالػػػػة "ا ْػػػػواف اؼبسػػػػ مإ" ئػػػػرا مػػػػن هانػػػػى اغبلومػػػػة كقػػػػاؿ 
 )اؼبمراةو، كئي ِ بوف بعض اؼبسالدات اؼبا،ية يف ىذا ا،يأف من ا،سفارة )ا،ربا ِانيةو.
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كئتقـو اغبلومػة اؼبمػراة بػا،زج بعمػمء موثػوؽ ّٔػم داْػ، صبالػة "ا ْػواف اؼبسػ مإ" ،سبقػاء ل ػهلل مراقبػة 
 ثيقة ألني ِتهللا، كىذا ئيجع، ذ،  ا،سفارة ا،ربا ِانية ربم، ل هلل اؼبع ومات من ىن ء ا،عممء.ك 

 كمن هانبنا، ئنجع، اغبلومة م ِ عة ل هلل ىذه اؼبع ومات ا،ا   اغبموؿ ل يهللا من ممادر برا ِانية".

كثػػػػاف اؽبػػػػدؼ مػػػػن ىػػػػذا ا،تمواػػػػ، ىػػػػو إأػػػػداث ا نقسػػػػاـ داْػػػػ، ا ْػػػػواف، "فبػػػػا اسػػػػالد ل ػػػػهلل تفليػػػػػ  
 )ا ْوافو" لن  راق دلم فمي، منهللا ضد ا ْر.

كيف منتمف طبسينات ا،قرف اؼباضت، اوثق ا،لتاب بعض اؼبعاممت ا،سراة بػإ ا،ربا ِػانيإ ك"ا ْػواف"و 
 أ.ىػ

كىناؾ ثتاب آْر كىو "،عبة ا،يي ِاف" ، لاتى األمرالت "ركبرت دارافوس"، ذثر فيػو أف برا ِانيػا يف  -
كىل لقػػػدت لػػػدة قػػػفقات مػػػ  أبػػػرز رؤكس "ا ْػػػواف اؼبسػػػ مإ" ثحسػػػن ا،بنػػػا ألقػػػاب اغبػػػرب ا،عاؼبيػػػة األ

 كغ ه.

ـ، مقػػػا  ََِٕفربااػػػر  ٔكثتػػػى ا،لاتػػػى / ئػػػامت ا،زبيػػػدم يف هراػػػدة "ا،ػػػرأم" األردنيػػػة ،يػػػـو ا،ريمثػػػاء  -
 بعنواف "األْواف كإاراف" قاؿ فيو:

قػػػة ئػػػفارة برا ِانيػػػا ا،عظمػػػهلل )منػػػذ أكؿ ثمثينػػػات ا،قػػػرف اؼباضػػػت ارتسػػػم  لممػػػات ا ئػػػتفهللاـ أػػػوؿ لم
بتأئػيو "صبالػػة األْػػواف" ا،ػػذان ثػػانوا ارغبػػوف يف أف الونػوا ا،قا مػػة ا،رابعػػة يف ا،لرئػػت اؼبمػػرم ا،ػػذم   
الن ،يستقر متأرهحا بإ ثمث قوا م ىت: ا،قمػر كا،وفػد كا،سػفارة ا،ربا ِانيػة، فلػاف تأئػيو "ا ْػواف" 

 ا،وفد كا،قمر يف قاىرة اؼبعزو.ضركراا ،يستتى األمر ، ربا ِانيإ يف مواههللة 

ـ قػػػا م: )اهتػػػم "ثػػػإ ،فنجسػػػتوف" ََِٖ/  ّ/ ُِكثتػػػى ظبػػػ  روبػػػاف يف هراػػػدة "اؼبمػػػراوف" بتػػػاراى  -
لمػػػػدة ،نػػػػدف صبالػػػػة "ا ْػػػػواف اؼبسػػػػ مإ" بت قػػػػت سبواػػػػ، مػػػػايل مػػػػن ههللػػػػاز اؼباػػػػابرات اػبارهيػػػػة ا،ربا ِانيػػػػة 

(MI6،قرضػػاكم "ر ػػيو ا ربػػاد ا،عػػاؼبت ،ع مػػاء و، كدافػػ  يف ذات ا،وقػػ  لػػن ا،سػػماح ، يػػيى اوئػػف ا
اؼبسػػ مإ بزاػػارة برا ِانيػػا"، ككقػػف لمػػدة ،نػػدف صبالػػة "ا ْػػواف" بأهنػػا "مري ػػ  هتداػػدا ْك ِػػرا أقيقيػػإ 
،نظاـ ا،ر يو صباؿ لبد ا،ناقر يف أقبػا اػبمسػينات كا،سػتينات دبػا ت قتػو مػن سبواػ، مػايل مػن اؼباػابرات 

 ا،ربا ِانيةو أ.ىػ
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 ف  يف ىذا اؼبوضوع.كىناؾ ثتى أْرل أ،

كثنا ئنقوؿ: إف من،فيهللا إما ىم من ا،نمارل كا،يهللود ا،لفار، أك من ا،لتاب اؼب ف فإ غػ  اؼبػدققإ، فػم 
 اوثق ّٔم يف شتء فبا ثتبوه لن "ا ْواف اؼبس مإ" ،لن   يبلن ا ئتهللانة دبا اأيت:

 

 بو كا،ع مػاء ىػم شػهللداء ا يف األرض، ثمـ ا،ييى ا،عممة أضبد شاثر رضبو ا، إذ ثيف نستهللإأك  :
قػػػد ارت ػػػهلل ا شػػػهللادهتم ل ػػػهلل كأدانيتػػػو فليػػػف   نرضػػػاىا فيمػػػا دكف ذ،ػػػ  ؟! كقػػػد تقػػػدـ ثػػػمـ ا،يػػػيى 

 ا،عممة أضبد شاثر.

 ثانيا: ال اؼ ئيد ق ِى كإقراره بذ، .

 ثا،ريا: ثمـ ل ت ليماكم ك ئيما كأنو ثاف منهللم.

 سن ا،بنا كأأد أل اء صبالة ا ْواف اؼبس مإ ا،سابقإ.رابعا: ال اؼ صباؿ ا،بنا شقيق أ

 كشهللادة ثمثة من ا،غربيإ.

 فمري، ىذه ا،يهللادات كا ل افات   يبلن ،عاق، أف اهللم هللا.

را قػػاؿ ر ػػيو اؼباػػابرات األم ثيػػة ،يػػوف بانيتػػا يف ه سػػة ائػػتماع ا،لػػوقبرس األم ثػػت ،يػػهللادات  _أمػػا مػػْن
ا،ػذم    -ا،ريورة يف ممػر قػاؿ ر ػيو اؼباػابرات األم ثيػة "،يػوف بانيتػا"  اؼباابرات األم ثية أوؿ أأداث

ردا ل ػػهلل ئػػناؿ. ا،لػػوقبرس: ىػػ، صبالػػة ا ْػػواف اؼبسػػ مإ يف ممػػر صبالػػة  - ََِٗ/  ُ/ ٓتعيينػػو يف 
 إرىابية متيددة؟

  إهنػم يف بانيتا: "إف ا،واق  ادفعنا أف نيهللد بأنػو مػن ا،مػعى فعػمن تقيػيمهللم ثجمالػة متيػددة دانيان،أيػ
اتما ت مستمرة بيننا كبينهللم، كشبة اتما ت بيننا كبإ أههللػزة ـبػابرات إئػرا ي، أػوؿ اؼبوضػوع، كأف ثػ، 
ا تما ت تنثد اومان بعد اومان أهنم صبالة ئيائية منفتحة تسعت  ثبات نفسهللا ثجمالة ئيائػية يبلػن 

تعػػػػرؼ اؼباػػػابرات األم ثيػػػػة لػػػػنهللم ا لتمػػػاد ل يهللػػػػا". ا،لػػػوقبرس : ىػػػػ، اوهػػػد متيػػػػددكف يف اعبمالػػػة   
 مع ومات بعد؟
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بانيتػػػا: "يف ا،واقػػػ  ثػػػ، ا تمػػػا ت بيننػػػا كبيػػػنهللم، كثػػػذ،  اتمػػػا تنا مػػػ  اؼبوئػػػاد كا،ػػػا نقػػػدـ منهللػػػا نسػػػاة 
كهػػػود متيػػػددان أك فمػػػػي، متيػػػدد بيػػػػنهللم.  -أقيقػػػػة  -مفمػػػ ة بػػػا،تواراى كا،بيانػػػػات   نسػػػت ِ  ربداػػػد 

ـبابرات ا،عا  لػن رأاهللػم فيمػا أئػفرت لنػو اتمػا هتم بػا ْواف يف كمع وماتنا تعد ْمقة بيانات أههللزة 
ممر كهنااة برأانا كبن يف ا،ست آم إاو فيملننا أف نق ِ  بأف اعبمالة قػد نبػذت ا،عنػف أا،يػان كأهنػا تسػ  

 بل،  اقتهللا ، سي ِرة ل ت مقا،يد األمور ا،سيائية يف ممر".

ا،عمقػة كبت ػ  ا تمػا ت كيبػدأهللم مػدأا   يبػدأوا بػو فهللا ىو ر يو دفاع ا،و اات اؼبتحػدة اقػر بت ػ  
 أنفسهللم فأان أقحاب ا،عقوؿ .
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 فصل

 اختراق جماعة اإلخوان المسلمين:

 و:َُقاؿ ل ت ليماكم يف "ا،تاراى ا،سرم ،سْواف اؼبس مإ" )ص

أف ا،قيادة ا،نظاـ اػبػاص ثانػ  ـب قػة مػن األههللػزة ا،غربيػة ا ئػتعماراة  -أم: ئيد ق ِى  -)كثاف اع م 
كتعمػػػ، غبسػػػػأّا، كأف صبيػػػػ  األلمػػػاؿ ا،لػػػػربل ا،ػػػػا اتفػػػاْر ّٔػػػػا ا ْػػػػواف يف تػػػارىبهللم قػػػػد   تفراغهللػػػػا مػػػػن 

 وا إ  معػػارؾ ق ي ػػة هػػدان نتا جهللػػا، فمػػريمن أػػرب ف سػػ ِإ ا،ػػا افاػػر ّٔػػا ا ْػػواف بائػػتمرار، فػػ هنم   اػػدْ
فيهللػا، مث قػدرت مػن ا،يػيى ؿبمػد فرغ ػهلل األكامػر بعػدـ ا،ػدْوؿ يف معػارؾ حبجػة أف ىنػاؾ مػنامرة ،تمػفية 
آّاىدان، ك،لن ىػذا ثػاف مػربره يف األئػاس غبمااػة ا،يهللػود مػن إأػدل ا،قػول اػب ِػ ة إذا ائػتعم  ، ك  

 إىل أف لادكا من ف س ِإو أ.ىػتنفيذ األكامر كظ، ا ْواف يف معسلرىم   وباربوف 

 كثرر مسأ،ة أف ا ْواف اؼبس مإ ـب قوف أثرير من مرة يف رئا،تو اؼبيار إ،يهللا.

قػػػد بينػػػ  ،لػػػم ا،عمقػػػة اغبميمػػػة ا،قديبػػػة بػػػإ ت ػػػ  اعبمالػػػة كاؼباػػػابرات ا،غربيػػػة كئػػػأتل م لػػػن كاقػػػ  ت ػػػ  
 أداريا كا اؼبوفق كىو اهللدم ا،سبي، . اعبمالة ا،با سة

 

 

 

 

 

 

 



 حقيقة الحركة اإلصالحية
 

 

 
61 

 

 فصل

 تحالف قادة جماعة اإلخوان المسلمين في أفغانستان مع األمريكان :

أك ن: دْػػػػوؿ صبالػػػػة ا ْػػػػواف اؼبسػػػػ مإ يف ربػػػػا،ف ا،يػػػػماؿ يف أفغانسػػػػتاف بقيػػػػادة ا،راف ػػػػت "أضبػػػػد شػػػػاه 
األمرالػػت ل ػػهلل دك،ػػة أفغانسػػتاف اؼبسػػ مة إبػػاف ألػػم ا، ِا،بػػاف.. كمػػن أبػػرز  مسػػعود" مػػ  قػػوات ا أػػتمؿ

رمػػػوز ىػػػذا ا،تيػػػار فبػػػن دْ ػػػوا ثػػػابوؿ ربػػػ  ضبااػػػة ا، ِػػػا رات األمراليػػػة كل ػػػهلل متػػػوف دباباهتػػػا كممػػػفحاهتا 
ا ْػػػػوانيإ : برىػػػػاف ا،ػػػػدان ربػػػػاٍل، كلبػػػػد رب ا،رئػػػػوؿ ئػػػػياؼي كنبػػػػا ل ػػػػواف بػػػػا،تنظيم ا،ػػػػدكيل ،سْػػػػواف 

غم ذ،    تمدر صبالة ا ْواف اؼبس مإ بيانان تسػتنلر ىػذا ا،تحػا،ف اؼباػزم ك  تتػربأ مػن اؼبس مإ. كر 
 فع ة ىذان اغبزبإ )رباٍل ػ ئياؼ)

مػػ  ا،ع ػػم أف برىػػاف ا،ػػدان ربػػاٍل ا،ػػذم ثػػاف مػػن ثبػػار قػػادة آّاىػػدان قػػديبان أكؿ مػػا تػػوىل ر ائػػة أفغانسػػتاف 
بعد ْركج ا،ييوليإ ا،سػوفيي  قبػ، تفللػو، ذىػى إىل ممػر كأل ػن متػنفمن أنػو ل ػهلل ائػتعداد أف اسػ م 

ه ا،سػػاونة ل ػػهلل اؼبسػػتول آّاىػدان اؼبمػػراإ ا،ػػذان اعييػػوف يف أفغانسػتاف رغػػم أف األأػػداث   تلػػن ّٔػذ
اؼبمػرم ك  ل ػػهلل اؼبسػػتول ا،عػاؼبت يف ذ،ػػ  ا،وقػػ ! ك بعػػان   نػر بيانػػان ،قيػػادة صبالػة ا ْػػواف اسػػتنلر ىػػذا 
ا،تمػػرؼ األرلػػن كا،تز،ػػف اؼبمجػػوج مػػن قبػػ، ا،ػػر يو برىػػاف ا،ػػدان ربػػاٍل )ئػػابقانو فهللػػ، هػػزاء ا أسػػاف إ  

الػػة ا ْػػواف اؼبسػػ مإ )رباٍل/فهلليم/ئػػياؼو يف ا أسػػاف! كمػػاذا أمػػد ا،يػػعى األفغػػاٍل مػػن ميػػارثة صب
 ا،تحا،ف م  قول ا أتمؿ إ  ا،في، كاؼبوت كاػبراب كل و ا،با ،؟!

كا،غراى يف األمر أف آّـر هورج بوش لند لدكانو كاأتم،و ىو كلمابات ا،م يبيإ ألفغانسػتاف كا،عػراؽ 
دمت ثػػ، ق ػػى مسػػ م فبػػن أ،قػػهلل ا،سػػم  ظبػػهلل ىػػذا ا،عػػدكاف )أػػركب قػػ يبيةو! ك،لػػن ا،يػػتء اؼبػػر كا،ػػذم اػػ

كىػػو شػػهلليد! ىػػو ربػػا،ف ا ْػػواف اؼبسػػ مإ فبري ػػإ يف ربػػا،ف ا،يػػماؿ ربػػ  قيػػادة ا ْػػواٍل برىػػاف ا،ػػدان 
ربػػػػاٍل كا ْػػػػواٍل لبػػػػد رب ا،رئػػػػوؿ ئػػػػياؼ! كا،ػػػػا قامػػػػ  قػػػػواهتم مػػػػ  قػػػػوات ا،تحػػػػا،ف ا،مػػػػ ي  كقػػػػوات 

ثػرَل ْ يػ، زلػيم ا،يػيعة اؽبػزارة )كىػم بقااػا ا،تتػار ا،ييوليإ بقيادة كدئتم كقوات ا،ييعة ا،ركافض بقيػادة  
ا،ذان أئ موا يف زمن ا، ِوئت ل يػو مػن ا مػا اسػتحق كقػاـ أهػدادىم بقتػ، م يػوف ئػو لراقػت دبسػالدة 
ا،ييعة يف ذ،  ا،زمافو قاـ ىذا ا،تحا،ف ا ْواٍل ا،ييعت ا،م ي  ا،يي ِاٍل بػاأتمؿ أفغانسػتاف كتػدم  

سػػػاهد كقتػػػ، ا،نسػػػاء كاأل فػػػاؿ ك  نقػػػوؿ إ  أسػػػبنا ا نعػػػم ا،ليػػػ، ل ػػػهلل ت ػػػ  اغبػػػرث كا،نسػػػ، كىػػػدـ اؼب
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اعبمالػػػة ا،ػػػا   زا،ػػػ  بلػػػ، كقاأػػػة كنذا،ػػػة ترفػػػ  شػػػعار اعبهللػػػاد ككاقػػػ  أػػػاؽبم ا ههللػػػادىم ا،عما،ػػػة ، غػػػرب 
 كا،يرؽ نعم ىذا ىو دادف ا،فرؽ ا،با نية ا،ا تدمر ا ئمـ كىت ترف  شعاره .
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 فصل

 جماعة اإلخوان المسلمين في إيران مع الروافض: تحالف

قب، ائتعراض ا،عمقات ا ْوانية ا ارانية فمبد أك  أف نعرض ؼبعانػاة أىػ، ا،سػنة كا،عػرب يف داْػ، إاػراف 
 ألهنما موضولاف مرتب ِاف.

 م يوف أم رب  ئلاف إاراف ُٖأك  إضهللاد أى، ا،سنة ا،ذم اب غ تعدادىم إىل أوايل 

ل ػػػهلل أف ا لتقػػػاد باؼبػػػذىى ا ثػػػىن ليػػػر  ُُٓر ا اػػػراٌل يف ا،فقػػػرة اػبامسػػػة مػػػن اؼبػػػادة اػػػنا ا،دئػػػتو ُ-
 اعبعفرم شرط ،توىل اؼبناقى فم اوهد ئو كاأد يف أم منمى رظبت يف صبهللوراة إاراف

   اوهد مسجد كاأد ألى، ا،سٌنة يف ا،عاقمة  هللراف ا،ا اوهد ّٔا نمف م يوف ئو-ِ

كب ِراقػػة  ََِٗ/ ْ/ٔزرالػػت كا،يػػيى اغبػػافظ قػػمح ا،ػػدان ئػػيدم بتػػاراى إلػػداـ ا،يػػيى ْ يػػ، ا -ّ
 ئنيا معهللم. ُْبيعة كبا،سمح، كمن مث تع يقهللم ل هلل ا،رافعات ا،يوثية؟! ك، ع م يف ا،يـو نفسو ألدـ 

)أثنػػاء ا،عػػدكاف ل ػػهلل غػػزةو هػػرل التقػػاؿ ؾبمولػػة مػػن ا،ػػدلاة بتهللمػػة ا نتمػػاء عبمالػػة "  ََِٗانػػاار -ْ
من ضمنهللم اثناف مػن ل مػاء أىػ، ا،سػنة يف مدانػة هػوانركد غػرب إاػراف كنبػا "  -اظورة  -ملتى ا،قرآف

ا،يػػيى ئػػيف ا اغبسػػيو أمػػاـ ْك ِيػػى مسػػجد ْػػا  األنبيػػاء " كا،يػػيى أسػػإ اغبسػػيو أمػػاـ ْك ِيػػى 
مسػػػجد ضبػػػزة ئػػػيد ا،يػػػهللداء يف اؼبدانػػػة ذاهتػػػا" كقػػػد ألمػػػ  ل ػػػهلل األكؿ با،سػػػجن لػػػامإ ك األبعػػػاد ؼبػػػدة 

ئػػػنوات إىل مدانػػػة ظبػػػـ  يف ؿبافظػػػة أقػػػفهللاف " كألمػػػ  ل ػػػهلل ا،ريػػػاٍل با،سػػػجن ليػػػرة أشػػػهللر مػػػ  ئػػػ  
األبعاد أربعة ئنوات إىل مدانة قيدراف يف ؿبافظة زقباف" ثما ألم  ل هلل ليرة آْػران با،سػجن كاأػدا 

بػارزان كتسعإ اوما ،ل، منهللما. ثما قام  األههللػزة األمنيػة بقتػ، ا،يػيى "هػمؿ دور نػد " اأػد ا،ػدلاة ا،
يف مدانة ئػربي، أيػ  هػرل قت ػو ربػ  ا،تعػذاى بعػد أف   التقا،ػو بتهللمػة ا،ػ كاج ، سػ فية. ىػذا خبػمؼ 
 ىدـ اؼبساهد كاؼبدارس ا،دانية كمن  أى، ا،سنة من إلمف معتقدىم كفبارئة أراتهللم ا،دانية بأم  راقة

يف إاػراف ف نػو   اوهػد ألىػ، ا،سػنة ككفقنا ؼبا أثده ا،ييى لبد اغبميد إظبالي، ا،زىت زليم أىػ، ا،سػنة -ٓ
مسػػػجد يف ثػػػ، مػػػن  هللػػػراف كأقػػػفهللاف كثرمػػػاف كاػػػزد كئػػػا ر اؼبػػػدف ا،ػػػا األغ بيػػػة ا،سػػػاأقة فيهللػػػا ، يػػػيعة، 
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كإضػػافة إىل ذ،ػػ  فقػػد مينػػ  إْواننػػا مػػن أىػػ، ا،سػػنة يف  هللػػراف يف ا كنػػة األْػػ ة مػػن إقامػػة قػػمة اعبمعػػة 
، كىػػم ا ف إف أرادكا إقامتهللػػا فػػم يبلػػن ذ،ػػ  إ  يف بعػػض كا،عيػػدان يف مدرئػػة تابعػػة ، سػػفارة ا،باثسػػتانية

ا،بيوت، كثذ،  أى، ا،سنة يف ئا ر اؼبدف ا،لربل اقيموف اعبمعػة كا،عيػدان يف ا،بيػوت، كإهنػم يف مواههللػة 
 ؼبيلمت أئائية يف ىذا آّاؿ

ة تفػواض مدارئػهللم قدر أْ نا قرار من هانى آّ و األل هلل ، ريورة ا،ريقافية قرح فيو ب ،زاـ أى، ا،سػن-ٔ
ا،دانيػػة كمراثػػزىم ا،تع يميػػػة إىل ا،سػػ  ِة، كىلػػذا تسػػػعهلل اغبلومػػة ، سػػي ِرة ل ػػػهلل مسػػاهد كمػػدارس ألىػػػ، 

 ا،سنة. كىذه ا،ق ية التربىا أى، ا،سنة ثارثة ل يهللم

اعبمالػات ا،سػػنية صبيعهللػا فبنولػػة مػن ا،عمػػ، )مالػدا ا ْػػواف اؼبسػ مإو، بػػ، م ِػاردة مػػن قبػ، ا،نظػػاـ، -ٕ
ا ؽبػا با،عمػ، يف منػا ق ذات األغ بيػة ا،سػنية ىػت كلم هللا اتم  بيل، ئرم، أ  اؼبدارس كاعبوام  اؼبْر

أا ػػػػا مراقبػػػػة مػػػػن قبػػػػ، األههللػػػػزة األمنيػػػػة، ك  اسػػػػمُ ؽبػػػػا با،عمػػػػ، إ  يف أػػػػدكد مػػػػا اػػػػدْ، ضػػػػمن قا مػػػػة 
 اؼبسموأات ا،ا كضعتهللا كزارة ا،ريقافة كا رشاد.

 ، ائػة تع يميػة تػندم إىل ذبهلليػ، أىػ، ا،سػنة كت ػ ي هللمكضع  اغبلومة ا ارانية منػذ لهللػد اػبميػو ئي-ٖ
أي  قام  ا،س  ِة ا ارانية ّٔدـ بعض اؼبدارس ا،دانية ا،تابعة ألىػ، ا،سػنة حبجػة ا،قػا مإ ل يهللػا لمػمء 

فقد أ  قػ  ل ػهلل مدرئػة  ، ألم ثا!،ثما قام  بتغي  أظباء اؼبدارس ا،سنية اغبلومية إىل األظباء ا،ييعية
رضػػت –ائػػم أاػػة ا ّٔيػػا، كأ  قػ  ل ػػهلل مدرئػػة لمػر بػػن اػب ِػػاب –رضػػت ا لنػو -ا،مػػداقأذ بلػر 
مدرئػػة قنػػرب ، ثمػػا فمػػ   ا،سػػ  ِة لػػددا ثبػػ ا مػػن مدرئػػت ا،ػػدان يف اؼبػػدارس ا،سػػنية، ْاقػػة –ا لنػػو 

ذكم ا،تػػأث  مػػنهللم ل ػػهلل ا، ِػػمب، كأأ ػػ  ملػػاهنم مدرئػػإ شػػيعة ادرئػػوف لقيػػدة أىػػ، ا،سػػنة، كفرضػػ  
 ثتى شيعية يف اؼبدارس ا،سنية اغبلومية.تدراو  

 ؾب و قيانة ا،دئتور ارفض قمأية معظم اؼبرشحإ من أى، ا،سنة من ذكل اػبربة كا،ممأية.-ٗ

يف بعض اؼبنا ق ا،سنية يف غرب كااؿ إاراف ىناؾ مػا اسػمهلل "اؼبرثػز ا ئػممت ا،لبػ "، كىػو لبػارة -َُ
  ملػػاتو مهللمتػػو ا شػػراؼ ل ػػهلل منػػاىج ا،تع ػػيم يف لػػن مرثػػز ألػػومت تأئػػو ب شػػراؼ كزارة األمػػن )ا

اؼبػػدارس ا،دانيػػة كا،نيػػاط ا،ػػدلوم ألىػػ، ا،سػػنة، كمػػن وبػػاكؿ ا،عمػػ، بعيػػدا لػػن ا،ػػربامج ا،ػػا كضػػعهللا اؼبرثػػز 
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اؼبذثور ف نو اعتق، كوباثم، كىذا ما أم، م  ا،عداد من ل ماء كدلاة أى، ا،سػنة يف اافظػات ا،لرداػة 
فهللناؾ ا ف ا،عداد من ل ماء كدلاة كمريقفػت أىػ، ا،سػنة مػن أبنػاء ىػذه اؼبنػا ق كيف ْرائاف كب وشستاف، 

اقبعػػوف يف اؼبعػػتقمت كا،سػػجوف، كمػػنهللم ل ػػهلل ئػػبي، اؼبريػػاؿ: ا،يػػيى لبػػد ا،ع ػػت ْػػ  شػػاىت، مػػن ل مػػاء 
ْرائػػاف، كا،يػػيى أاػػوب ثنجػػت مػػن ثردئػػتاف، كا،يػػيى أضبػػد نػػارك ت مػػن إق ػػيم ب وشسػػتاف، كا،يػػيى لبػػد 

رم مػػػن إق ػػػيم األىػػػواز، كغػػػ ىم ا،لريػػػ  مػػػن ا،ع مػػػاء كا،ػػػدلاة اؼبعتق ػػػإ أا،يػػػا يف ا،سػػػجوف اغبميػػػد ا،دكئػػػ
 ا ارانية.

يف ا،سػػنوات ا،ريمثػػإ اؼباضػػية   اوظػػف مػػن أىػػ، ا،سػػنة شػػاا كاأػػد ؼبػػرة كاأػػدة نا بػػا ، ػػر يو أك -ُُ
ات. كاألغػػرب مػػن ذ،ػػ  إف كزاػػرا يف كزارة، أك نا بػػا ، ػػوزار، أك ئػػف ا ، ػػبمد، أك ر يسػػا افظػػة مػػن اافظػػ

 ميارثتهللم ضعيفة يف إدارة اافظات ا،ا تلوف األغ بية فيهللا ، سنة.

   اتم توظيف أى، ا،سنة يف اعبي  أك قوات ا،ير ة.

فػػ ف اغبرثػػات ا ئػػممية ا،سػػنية مسػػتهللدفة كم ِػػاردة مػػن قبػػ، ا،نظػػاـ، كقػػد ألػػدـ ا،عداػػد مػػن أل ػػاء -ُِ
را مػن أبنػاء ىػذه ىذه اغبرثات بػدلول أهنػا أرثػات غػ   قانونيػة كـبا،فػة ، نظػاـ، كمػن صب ػة مػن ألػدـ مػْن

اغبرثػػات: ا،يػػيى لبػػد ا،قػػدكس ممزىػػت، مػػدار مدرئػػة "دار ا،فرقػػاف" ا،دانيػػة يف مدانػػة إارانيػػهللر يف إق ػػيم 
ب وشستاف، كا،ييى ؿبمد اوئف ئهللراذ، كىو أا ا أئػتاذ يف اؼبدرئػة اؼبػذثورة، كقػد هػرل إلػدامهللما يف 

بتهللمة مساندة أرثة "هند ا"، كيف نوفمرب اؼباضت اغتا،ػ  لناقػر منسػوبة  ََِٖنيسافو شهللر أبرا، )
 إىل ا ئتابارات ا ارانية ا،ييى ل ت دىوارم، كىو أأد ا،ع ماء ا،بارزان دبدانة ئ كاف يف ب وشستاف.

ا أئػػو ر ػػيو  ا،قػػرار آّحػػف كا،ظػػا  ا،ػػذم أقػػدره مػػا اسػػمهلل بػػآّ و األل ػػهلل ، ريػػورة ا،ريقافيػػة، ا،ػػذم-ُّ
ىػػ.ش )ا،تػاراى  ٖٔ/ٖ/ٖا،ا لقدت بتػاراى  ُّٔا،نظاـ ؿبمود أضبدم قباد، كا،ذم قرر يف ه ستو رقم 

، كا،ػػذم ق ػػهلل بتيػػلي، عبنػػة ألوميػػة تقػػـو بػػا،تا ِيو ككضػػ  ََِٕثػػانوف األكؿ   ِٖا اػػراٍلو اؼبوافػػق 
 اؼبناىج ا،تع يمية كا داراة ، مدارس ا،دانية ا،سنية.

 ي  أل ا هللا من مميل ا،نظاـ، ك،يو فيهللم أأد من ل ماء ا،سنة،كىذه ا، جنة صب
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ىناؾ ئيائة إارانية قديبة هدادة فبنهللجة ،ت ِهلل  ا،عرؽ ا،عػرذ يف األىػواز ك،ػدانا كثػا ق لداػدة رظبيػة -ُْ
ئػػػػرب  ،نػػػػا مػػػػن منئسػػػػات ألوميػػػػة كمنهللػػػػا مرئػػػػـو كقعػػػػو اؼبػػػػم أب ِحػػػػت نا ػػػػى ا،ػػػػر يو ا اػػػػراٍل ا،سػػػػابق 

ت انثػػػػد كهػػػػود ئيائػػػػػة منهللجيػػػػة ،تهللجػػػػػ  ا،عػػػػرب مػػػػن األىػػػػػواز كإأػػػػمؿ ا،فػػػػػرس ا قػػػػمأت ؿبمػػػػد ْػػػػػاسب
م يػػوف فارئػػت ثمػػا انثػػد  ٓ.ُتلفػػت  مسػػتو نات فارئػػية كا،قوميػػات األْػػرل ؿب هللػػم كايػػ  اؼبرئػػـو ،بنػػاء

هتج  ا،عرب مػن مػدهنم كقػراىم، ممػادرة أراضػيهللم كىػذا مػا أمػ، با،فعػ، كمنػذ ئػنوات تقػـو ا،سػ  ِات 
فارئػػية "رامػػإ شػػهللر" شػػرؽ مدانػػة األىػػواز ا،عاقػػمة ف ػػم لػػن مسػػتو نات أْػػرل  مسػػتو نة ببنػػاء أثػػرب

أ،ػف ىلتػار مػن أراضػت ا،فمأػإ األىػوازاإ حبجػة ميػركع  َُْكقادرت ا،س  ِات ا ارانيػة أثريػر مػن 
 قمى ا،سلر كقام  بتهللج  ئلاف ليرات ا،قرل بعد ىدمهللا كبناء مستو نات فارئية.

مجػػػػرد ا،تسػػػػنن اعػػػػد هريبػػػػة ،ػػػػدل ا،سػػػػ  ِات ا ارانيػػػػة كوبائػػػػى ل يهللػػػػا أمػػػػا لػػػػن ا،سػػػػنة يف األىػػػػواز ف-ُٓ
األىػػوازم فمػػا با،ػػ  باؼب ِا،بػػة حبقػػوؽ أىػػ، ا،سػػنة ك  اوهػػد هػػام  ، سػػنة يف األىػػواز كقػػد بػػىن أبنػػاء لبػػاداف 

ألواـ فهللدمتو ا،س  ِات ا ارانية كالتق   إمامو ا،يػيى ا،دكئػرم كبعػد أشػهللر مػن ا،تعػذاى  ّهامعا قب، 
،سػػجن كا،نفػػت ْػػارج األىػػواز ات ػػة كىػػو ا ف يف أا،ػػة قػػحية ئػػي ة هػػدا يف ئػػجن مدانػػة ألػػم ل يػػو با

 ْـر آباد بوئو إاراف.

ىنػػػاؾ آ ؼ األئػػػػرل كاؼببعػػػدان ا،عػػػػرب ا،سػػػنة كمػػػػن   ا فػػػػراج لػػػنهللم منقتػػػػا بلفػػػا ت ما،يػػػػة ثبػػػػ ة -ُٔ
وميػػػة أك ا،دانيػػػة حبمػػػمت كا،سػػػ  ِات ا ارانيػػػة تقػػػـو مػػػن آف  ْػػػر كمػػػ  اقػػػ اب اؼبنائػػػبات ا،و نيػػػة أك ا،ق

التقػػاؿ ليػػوا ية ،ػػزرع اػبػػوؼ أك ، حمػػوؿ ل ػػهلل مع ومػػات ردبػػا تفيػػدىا أمنيػػان، كلنػػدما   ذبػػد أم إثباتػػات 
تػػػدانهللم ت ِ ػػػى ثفػػػا ت ما،يػػػة ثبػػػ ة ،سفػػػراج لػػػنهللم، كّٔػػػذه ا، ِراقػػػة تسػػػي ِر ل ػػػهلل اؼبػػػاؿ كاؼبتهللمػػػإ معػػػان، 

 أ،فان. ّٕضة ا،نيسانية" التق   ا،س  ِات كأدىا "لاـ ا نتفا ََِٓكبال اؼ قادة اغبرس ا،عاـ 

رب  ضغو ا ئتابارات ا ارانية كقمعهللا اض ِر ا،عداد من أبناء شعبنا ، ؾ ا،و ن حبريػا لػن األمػن -ُٕ
كائػػػػتقب تهللم دكؿ أكربيػػػػة كثنػػػػدا كأئػػػػ ا،يا كأم ثػػػػا كنيوزا نػػػػدا، ك، ئػػػػف ا،يػػػػداد ئػػػػوراا ا،يػػػػقيقة ئػػػػ م  

 بع هللم غب يفتهللا إاراف.
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ئرا  كـبتمػر غبا،ػة أىػ، ا،سػنة يف إاػراف كمػا اتعرضػوف ،ػو مػن اضػ ِهللاد كقمػ  كقتػ، كننتقػ،  ىذا ائتعراض
ا ف ،نرل ثيف اتعام، ا ْواف اؼبس موف يف إاراف )صبعية ا،دلوة كا قمحو م  ا،نظاـ ا اػراٌل ا،ػذم   

 اق، لنمراة لن ا،نظاـ ا ئرا ي هلل

لقػى ا،ريػورة اػبمينيػة  ُّٕٗٗٔا يف إاػراف كتأئسػ  يف نعم ىت اعبمالة ا،سنية )زلمواو ا،وأيدة اؼبع ؼ 
 مباشرتا

م  تويل ا،سيد "لبد ا،رضبن ب اٍل" منمى اؼبرشػد ا،عػاـ ) اغبػايل و عبمالػة إْػواف اؼبسػ مإ يف إاػراف فقػد 
تغ ت ا،عمقة بإ اعبمالة كا،نظػاـ ا اػراٍل ك أيػ  ا،تمػق  اعبمالػة با،تيػار ا قػمأت كلقػدت ربا،فػا 

 مة ؾباىدم ا،ريورة ا ئممية " اأد ابرز تنظيمات ما اسمهلل با،تيار ا قمأت.م  " منظ

ىذا ا،تحا،ف ا ْواٍل ا اراٍل كىػذا ا،عيػق بيػنهللم بػإ ا،ػركافض يف كقػ  اقتػ، كانئػر كايػرد أىػ، ا،سػنة 
،يػرؼ كا،يػيم يف إاراف فيا ، عار ،قد ثػاف ا،رهػاؿ يف اعباى يػة كاف ثػانوا ثفػارا إ  أهنػم   افقػدكا اؼبػركءة كا

اغبميدة ث غاثة ا، هللفاف كمناقػرة اؼبظ ػـو ،لػن ، ئػف فػاف صبالػة ا ْػواف قػد فقػدت ثػ، معػاٍل ا،رهو،ػة 
كا،يػػرؼ يف تنلرىػػا ألى هللػػا كنائػػهللا   لجػػى فقػػد ربػػا،فوا مػػ  ا،يػػي ِاف األمرالػػت كا قب يػػزم ك  أئػػتبعد 

 ائػية اؼبمػراة كاف غػدا ،نػاظره ،قراػى ربا،فا م  إئرا ي، بعد فوز مرشحهللم ؿبمػد مرئػت يف ا نتاابػات ا،ر 
. 
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 فصل

 العراق واألمريكان –العالقة بين اإلخوان المسلمين 

، اأت ػػن  ا دارة األمراليػػة بعػػض ْونػػة ا،عػػراؽ ُُٗٗا،غاشػػم ل ػػهلل ا،عػػراؽ لػػاـ  بعػػد ا،عػػدكاف ا،ريمثيػػو
مػن اؼبعارضػإ ،نظػاـ قػداـ أسػإ، كبػدأت ترئػػم ؽبػا ْ ِو ػان لرا ػة زبػدـ ميػاراعهللا، كشػل   أأػػزاب 

من برا ِانيػا كأمرالػا معػان مػن  ُّٗٗمعارضة، من بينهللا اغبزب ا ئممت ا،عراقت ا،ذم لاكد نيا و لاـ 
بيػػو ىنػػاؾ، كقػػد ت قػػهلل اغبػػزب دلمػػان مػػن اغبلػػومتإ ا،ربا ِانيػػة كاألمراليػػة، كيف ألقػػاب قػػدكر ْػػمؿ ملت

قػػانوف ربراػػر ا،عػػراؽ ئػػيئ ا،مػػي  ا،ػػذم أقرتػػو ا دارة األمراليػػة أكاْػػر تسػػعينيات ا،قػػرف اؼباضػػت، كمقابػػ، 
ت كاألأػػػػزاب ا،ػػػػدلم اؼبػػػػادم اؼبقػػػػٌدـ كفػػػػق ىػػػػذا ا،قػػػػانوف، مارئػػػػ  ا دارة األمراليٌػػػػة ضػػػػغو ان ل ػػػػهلل اغبرثػػػػا

كا،يامػػػيات اؼبتعاكنػػػة معهللػػػا ،  ػػػغو باذبػػػاه زلزلػػػة ا،وضػػػ  ا،ػػػداْ ت يف ا،عػػػراؽ، كتقػػػدَل اؼبع ومػػػات لنػػػو 
 هباد أف ػ، ا،سػب، ،تقوا ػو، كثػذ،  ا، ػغو باذبػاه زاػادة ا،نيػا ات ا لمميػة اؼبعارضػة يف اػبػارج لػن 

نسبرات ، قػػول اؼبعارضػػة يف اػبػػارج،  راػػق تنظػػيم ا،نػػدكات اػباقػػة دباا بػػة ا،ػػرأم ا،عػػاـ ا،عػػاؼبت، كلقػػد اؼبػػ
ا،ػػػذم شػػػارؾ فيػػػو اغبػػػزب ا ئػػػممت ك بعػػػد غػػػزك ا،عػػػراؽ شػػػارث  صبالػػػة  ُِٗٗكمػػػن أنبهللػػػا مػػػنسبر ،نػػػدف 

ا ْواف اؼبس مإ م  باقت األأزاب اػبيانية ا،ا بال  ا،و ن كشػارث  يف شػرلنة ا أػتمؿ كىػو اغبػزب 
 ا ئممت ا،عراقت.

ئػػممت ا،عراقػػت ل ػػهلل ائػػػتعداد ،عمػػ، ثػػ، شػػت مػػن اهػػ، ا،سػػ  قػػػدما يف أف أل ػػاء ك قيػػادات اغبػػزب ا 
ميػػركلهللم ك  اهللمهللػػم مػػا وبمػػ، ؽبػػم كل ػػهلل ائػػتعداد ،تقػػدَل ثافػػة ا،تنػػاز ت  رضػػاء أئػػيادىم، ك  ىبفػػهلل 
ل ػػهلل اعبميػػ  مػػا تعػػرض ،ػػو ر يسػػهللم كر ػػيو ؾب ػػو اغبلػػم ئػػيئ ا،مػػي  آنػػذاؾ ؿبسػػن لبػػد اغبميػػد لنػػدما 

نػػدم األمرالػػت ك " اسػػتحت" كظهللػػر ل ػػهلل اؼبػػ  اػػذثر ذ،ػػ  كاقبػػ، ا لتػػذار كضػػعوا رأئػػو ربػػ  أقػػداـ اعب
كاؼبلافأة اؼباداة ،قاء ىذا ا،عم،، ىن ء ىم من اقو،ػوف كبػن فبري ػو ا،سػنة كىػذه ألمػاؽبم ك أفعػاؽبم كيف ثػ، 

 اـو اق فوف فعمن هدادا أندل ، جبإ من ئابقو.

برؼباف ا أػتمؿ كأمينػو ل ػهلل منمػى نا ػى  ،قد ثسى اغبزب ا ئممت ث، شت، فقد أم، ل هلل ر ائة
ر يو صبهللوراة ا أتمؿ كل هلل ا،وزارات كاؼبلائى اؼباداة فقد ربُ ا،دنيا كمػا فيهللػا كىػم اع مػوف هيػدا إف 
ا،دنيا زا  ة يف اـو ما كىو قراى هػدا، فمػاذا ئػيفع وف كاقو،ػوف آنػذاؾ بعػد األلمػاؿ اؼبازاػة ا،ػا اقومػوف 
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 ػػدىم كأمػػتهللم كل ػػهلل أبنػػاء  ػػا فتهللم ككضػػعوا أاػػداهللم بأاػػدم قػػات ت ا،عػػراقيإ ّٔػػا كمػػن ْػػمؿ تػػ مرىم ل ػػهلل ب
قػػد ربػػُ ا،بيػػ  اؼب وثػػة بػػدما هللم ا، ِػػاىرة. نعػػم فقػػد ربػػُ اغبػػزب ا ئػػممت ثػػ، ىػػذه اؼبلتسػػبات ا،دنيواػػة، ك 

سر ا،دان كا،و ن.  ْك

ئػػػممت يف درائػػػة قػػػدمهللا ا،ػػػدثتور لمػػػار كهيػػػو زاػػػن ا،عابػػػدان كىػػػو ل ػػػو اؼبلتػػػى ا،سيائػػػت ، حػػػزب ا 
ا،عراقت كمدار اؼبلتى ا لممت ، حزب اقوؿ انو.... ،يو ،داهللم ـبػاكؼ ك  لقػد تارىبيػة كانمنػوف سبامػا 
با،قالدة األقو،ية )من ائتعج، ا،يتء قب، أكانو لوقى حبرمانػوو، كأف اػبيػار ا،سيائػت وبتػاج إىل أنلػة 

،سيائػػػت ا،ػػػذم   قبػػػد مػػػن ايػػػغ و كمهللػػػارة ككقػػػ   واػػػ، ،بنػػػاء اؼبنئسػػػات ،ػػػذا ف ننػػػا أثػػػدنا ل ػػػهلل اػبيػػػار ا
كاأْػػذه حبٌقػػو، ف ِرأنػػا أنفسػػنا ثميػػركع ئيائػػت ثػػت قبمػػ  شػػتات ا،يػػعى، فيمػػا قػػاؿ أاػػاد ا،سػػامرا ت يف 
،قاء قحفت إباف منسبر اػبيانػة ا،ػذم لقػد يف ،نػدف قبػ، ا،غػزك )أينهللػا ثػاف أاػاد ا،سػامرا ت ر ػيو اؼبلتػى 

مهلل با، ِا فة ا،سنية ، معارضة ا،عراقيةو، أػوؿ كهػود ا،سيائت ، حزب ا ئممت ا،عراقت كفبريم لن ما اس
سبواػػػ، أمرالػػػت ، معارضػػػة ا،عراقيػػػة ك بيعػػػة ا،تنسػػػيق ا،عسػػػلرم اؼبتوقػػػ  بػػػإ هػػػي  ا أػػػتمؿ كبػػػإ أذنػػػاب 
ا أتمؿ متمريم باؼبعارضة ا،عراقية، أي  ال ؼ بأف أجم ا،ػدمار اؼبتوقػ  ئػيلوف ىػا م كل ػهلل مسػتول 

مػن هانػى اتػ، قبػ، كبعػد ا أػتمؿ، كبأنػو ئػيلوف ىنػاؾ فػراغ ئػ  ِوم  لاؿ هراء ا،عم يات ا،عسػلراة
 كاف تمروبات باقت األ راؼ اؼبيارثة باؼبنسبر ،ندف )ئيئ ا،مي و، مبا،غ فيهللا كغ  م ِم نة!!!.

فيمػػا ذثػػر يف نفػػو ا، قػػاء بػػاف األمرالػػاف   ىبفػػوا مسػػا،ة سبواػػ، اؼبعارضػػة كمػػنسبر ،نػػدف بػػاألمواؿ كأػػددكا 
مث أل نػػوا بعػػػد ذ،ػػ  لػػن ضػػم طبسػػػة أ ػػراؼ أْػػرل ئػػتقـو أمرالػػػا بتمواػػ، أػػرثتهللم كىػػػذه  ئػػبعة أ ػػراؼ

األ ػػراؼ مع نػػة ك غػػ  معركفػػة كىػػم ثػػانوا انسػػقوف ك اقػػودكف مػػنسبر ،نػػدف كىنػػاؾ ؿبػػاك ت أمراليػػة ،يػػراء 
بعض ا،و ءات داْػ، ا،عػراؽ ،لػت اسػاندكا ا،تحػرؾ األمرالػت، ك أػوؿ ئػناؿ آْػر دبوقػف لػراؽ مػا بعػد 

تمؿ من ا،لياف ا،مهلليوٍل أهاب أااد ا،سامرا ت بأهنم يف منسبر ،نػدف   ا ِرأػوا ك  اناقيػوا شػئ مػن ا أ
ىػػذا ا،قبيػػ، ،لػػنهللم ثمعارضػػة اتبنػػوف مفهللػػـو ضػػركرة ا،تمػػاو مػػ  ا،ليػػاف ا،مػػهلليوٍل كإقامػػة لمقػػات  بيعيػػة 

ثرة إىل ا، جنػة اؼبنظمػة م  ىذا ا،لياف. كم هلل زليم اغبزب ا ئممت ا،عراقػت إىل ا،قػوؿ إف أزبػو رفػ  مػذ 
، مػػنسبر  ا،ػػػى فيهللػػػا بتوئػػػي  ا، جنػػػة ا،تح ػػػ اة كإا ػػػاح برنػػػامج اؼبػػػنسبر كمسػػػودات األكراؽ اؼب ِركأػػػة قبػػػ، 
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مولد انعقاده كإا اح أوؿ ا، ِراقة ا،ا ئيتعام، اؼبنسبر ّٔا م  ا،ورقة األمرالية كاف الوف ا،تمريي، متوازنػا 
 يف ث، عباف اؼبنسبر.

 اإلسالميوثيقة خطيرة للحزب 

ـ نيػػر تقراػػر أػػوؿ كثيقػػة ، حػػزب ا ئػػممت ا،عراقػػت تبػػإ كبيػػل، ََِٖيف هنااػػة تيػػران ا،ريػػاٍل مػػن لػػاـ 
كاضػػػُ ك  ،ػػػبو فيػػػو ا،سيائػػػة اػبيانيػػػة ا،ػػػا اقرىػػػا ىػػػذا اغبػػػزب ،نفسػػػو كتبػػػإ موقفػػػو اػبيػػػاٍل مػػػن ا أػػػتمؿ 

، كبرنػػامج كأىػػداؼ ىػػذا األمرالػػت ا،مهلليوقػػفوم ثمػػا تبػػإ ىػػذه ا،وثيقػػة كا،ػػا ىػػت لبػػارة لػػن ْ ِػػة لمػػ
 اغبزب يف مرأ ة اأتمؿ ا،عراؽ كمنهللا لدـ ا ل اض ل هلل ئفارة

 إئرا ي يةو يف بغداد سبهلليدا ،ني، ا،دلم األمرالت ،تعيإ اؽباات ر يسا ، جمهللوراة.)

أي  أقر اغبزب ا ئممت ا،عراقت بر ائة  ػارؽ اؽبػاات كرقػة لمػ، ألػدىا مرثػز أحبػاث مػرتبو بػو نمػ  
رة التمػػاد ْرا ِػػة لمػػ، هداػػدة مػػ  األمػػراليإ يف ا،عػػراؽ منهللػػا إرئػػاؿ رئػػا،ة إىل إئػػرا ي، لػػرب ل ػػهلل ضػػرك 

األمرالػػػاف مفادىػػػا إف اغبػػػزب غػػػ  معػػػو با،ق ػػػية ا،ف سػػػ ِينية يف اؼبرأ ػػػة اغبا،يػػػة ل ػػػهلل األقػػػ، كانػػػو انهػػػ، 
 فيهللا ضمن أدبياتو كلم، تنظيماتو.ا،نقاش 

ب فبػػن أ  ػػق ل ػػيهللم ا،رادالػػا،يإ كا،ػػذان اسػػعوف إىل شػػق ك،فتػػ  ا،وثيقػػة إىل كهػػود معانػػاة داْ يػػة ، حػػز 
اغبػػزب، كىػػم ا،قيػػادات ا،ػػا ثػػاف ؽبػػا ربفظػػات ل ػػهلل تبػػو ؾبػػا،و ا،مػػحوات كتقػػدَل ْػػدمات إىل اعبانػػى 

 األمرالت ل هلل أساب فلر اغبزب كتارىبو. .

نز،ػو يف كقاؿ ممدر يف اغبزب ببغػداد إف ْ ِػة اؽبػاات ا،ػا ربػدث فيهللػا داْػ، اهتمػاع ْػاص هػرل يف م
أا وؿ اؼباضت تنا ل هلل مفاكضة األمرالاف كا ئرا ي يإ ب ِرؽ ـبت فػة ل ػهلل اغبمػوؿ ل ػهلل منمػى ر ػيو 

 اعبمهللوراة يف ا،عراؽ بعد إْراج همؿ  ا،باٍل اؼبراض.

كقػػػػاؿ اؼبمػػػػدر اؼبهللػػػػم إف اؽبػػػػاات ل ػػػػهلل ائػػػػتعداد ،تقػػػػدَل أاػػػػة تنػػػػاز ت بائػػػػم ا،عػػػػرب ا،سػػػػنة إىل تػػػػ، أبيػػػػى 
 اؼبنمى اؼبذثور.ككاشن ِن ،دلمو ،ني، 
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ا،وثيقػة اؼبهللمػة مػن كثػا ق ا،عمػ، ا،تنظيمػت ، حػزب ا ئػممت  -كفيما اػأيت ا،ػنا ثمػا كرد يف كرقػة ا،عمػ، 
 ا،عراقت :

 اغبزب ا ئممت –كرقة اغبوار األمرالت 

 ْ ِة اغبوار ، قيادة ا،ع يا ، حزب/

 مقدمة من مرثز ا،درائات كا،بحوث ا،تاب  ، حزب ا ئممت ا،عراقت

اػب ِة مقدمة من قب، مرثز ا،درائات كا،بحوث ا،تاب  ، حزب ا ئػممت ا،عراقػت ك  إقرارىػا مػن قبػ، ىذه 
كمػػػػن قبػػػػ، اؼبلتػػػػى ا،سيائػػػػت ك   كقيػػػػادة تنظػػػػيم األْػػػػواف اؼبسػػػػ مإ يف ا،عػػػػراؽ قيػػػػادة اغبػػػػزب ا ئػػػػممت

 التمادىا ثمبدأ أئائت كثاب  ، عم، كا،تفاكض م  ا م ثاف.

 ا ئممت ا،عراقت : ا،رؤاة األم ثية ، حزب

 %.ََُ% كمن تنظيم ا،قالدة بنسبة ََُػ اتفهللموف موقف اغبزب من ا،فما ، اؼبس حة بنسبة ُ

ػػػػ اعتػػػربكف اغبػػػزب ا ئػػػممت أػػػزب مريقػػػف، رها،ػػػو رهػػػاؿ لببػػػة ؿب مػػػوف يبلػػػن ا،تعامػػػ، معهللػػػم كلنػػػدىم ِ
 ممداقية اؼبفاكضات م  األمرالاف يف اؼبيزاف ا،يرلت :

إف اؽبػدؼ مػػن اؼبفاكضػات ىػػو ا،وقػوؿ إىل موادلػػة مػ  ا م ثػػاف ،تحقيػق أىػػداؼ معينػة تػػدفعنا إىل ذ،ػػ  
أئػػػػباب ا، ػػػػعف لنػػػػدنا كا،قػػػػوة لنػػػػد ا م ثػػػػاف كهبػػػػى نيػػػػر ىػػػػذه األد،ػػػػة بػػػػإ أل ػػػػاء اغبػػػػزب كقالدتػػػػو 

  لنػػػد اعبماى اػػػة. )اقػػػوؿ تعػػػاىل : ثيػػػف الػػػوف ، ميػػػرثإ لهللػػػدى لنػػػد ا كلنػػػد رئػػػو،و إ  ا،ػػػذان لاىػػػد
 اؼبسجد اغبراـ فما ائتقاموا ،لم فائتقاموا ؽبم إف ا وبى اؼبتقإو

 .ْٗٓ/ٖقاؿ ابن قدامو اغبنب ت : )فهللذا د،ي، هواز اؽبدنةو اؼبغو 

كتنتهللض ىدنة اغبدابية ثأشهللر ئابقة يف ا،سػ ة ا،يػرافة، كمعهللػا اؼبوادلػة ا،ػا ثانػ  مػ  لمػرك بػن ـبيػت 
 /ا، ِبعة ا،قديبةو..ُُٕ/ّٖ/ِبن أمن ا،غ ِفاٍل. )زاد اؼبعاد  ا، مرم، كأْرل ثان  م  ليينة
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كا،قاضت أبو بلر ا،عرذ اقر بأنػو : )إف ، مسػ مإ ممػ حة يف ا،مػ ُ،  نتفػاع هب ػى بػو، أك ضػر انػدف  
بسببو، فم باس أف ابتدئ اؼبس موف بو إذا اأتػاهوا إ،يػو، كاف هبيبػوا إذا دلػوا إ،يػو، كقػد قػاو ا،نػ  قػ هلل 

و كئ م أى، ْيرب ل ػهلل شػركط نق ػوىا، فػنقض قػ حهللم، كقػد كادع ا، ػمرم، كقػد قػاو أثيػدر ا ل ي
دكمػػة كأىػػ، قبػػراف، كقػػد ىػػادف قرايػػان ،عيػػرة ألػػواـ أػػ  نق ػػوا لهللػػده، كمػػا زا،ػػ  اػب فػػاء كا،مػػحابة ل ػػهلل 

 .ٕٖٔ/ِىذه ا،سبي، ا،ا شرلناىا ئا،لة، كبا،وهوه ا،ا شرأناىا لام ةو أألاـ ا،قرآف 

يميو ىبرج ا،ق ية ل هلل إننا )أي  لجزنا لن ههللاد ا،لفار : لم نا بأاة ا،لف لػنهللم كا،مػفُ، كابن ت -
 .ّٗٓكأي  ربم، ا،قوة كاؼبنعة ْو بنا بقو،و تعاىل : "هاىد ا،لفار كاؼبنافقإ "و ا،ماـر اؼبس وؿ/

ا،تتػار أف  كقد  بػق ابػن تيميػو ذ،ػ  لنػدما كادع م ػ  ا،تتػار قػازاف لنػدما ثػاف وباقػر دميػق كظبػُ عبنػود
 اغيوا أئواؽ اؼبدانة ، تب  .

كثاف ا كزالت هبيػز أف امػاو ا،لفػار ل ػهلل شػتء ادفعػو اؼبسػ موف إىل ا،لفػار إذا دلػ  إىل ذ،ػ  ضػركرة 
 أك فتنة أك غ  ذ،  من ا، ركرات. )بدااة آّتهللد)

ؼبيػػػػرثوف أف كإذا ْػػػػاؼ اؼبسػػػػ موف اؼبيػػػػرثإ ف ِ بػػػػوا مػػػػوادلتهللم، فػػػػأ  ا كقػػػػاؿ ؿبمػػػػد بػػػػن اغبسػػػػن ا،يػػػػيباٍل
اوادلوىم أ  اع ِيهللم اؼبس موف ل هلل ذ،  ما ، فم بأس بذ،  لند ربقيق ا، ركرةو كائػتدؿ باؼبراكضػة 

،ػو ل ػهلل أف ارهػ  لػن ا،ا ثان  بإ ا،ن  ق هلل ا ل يو كئ م كئيد غ ِفاف ل ػهلل دفػ  نمػف مث اؼبدانػة 
 بقية األأزاب.

كادع م ػػػ  ا،ػػػرـك ل ػػػهلل مب ػػػغ مػػػن اؼبػػػاؿ ادفعػػػو كثػػػذ،  فعػػػ، مػػػركاف بػػػن اغبلػػػم لنػػػدما تػػػوىل اػبمفػػػة أيػػػ  
 اؼبس موف إىل ا،رـك بسبى ضعف أاؿ اؼبس مإ كثريرة ا،ف  يف داارىم آنذاؾ.

كقػػػد بػػػإ ا مػػػاـ ا،يػػػهلليد أسػػػن أ،بنػػػا بيانػػػا شػػػافيا يف ىػػػذه ا،ق ػػػية ا،عظيمػػػة بقو،ػػػو: إننػػػا نراػػػد أف ننتهللػػػز  -
ىم إىل فرقة ئاكبة ،ع هللا إف أف تػ  مػنهللم ا،يػـو ا،فرقة، فنتقدـ ـب مإ إىل ا،سائة ا،غربيإ فن ف  أنظار 

ف ػػن تعػػود إ  بعػػد أػػإ   اع ػػم مػػداه، كاف كفقػػوا إىل ا نتفػػاع ّٔػػا فهللػػو اػبػػ  ؽبػػم ك، عػػا  أصبػػ ، ،قػػد ردد 
ا،سػػالة صبيعػػا ث مػػة )ا،نظػػاـ اعبداػػدو، فػػأان أػػظ ا،يػػرؽ كاؼبسػػ مإ مػػن ىػػذا ا،نظػػاـ اؼبنيػػود؟ نراػػد ىنػػا أف 

غػػػػربيإ إىل إف ا،فلػػػػرة ا ئػػػػتعماراة إف ثانػػػػ  أف سػػػػ  يف اؼباضػػػػت مػػػػرة فهللػػػػت يف ن فػػػػ  أنظػػػػار ا،سائػػػػة ا،
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اؼبستقب، أشد فيم   ؿبا،ة، كقد تنبهلل  اؼبيػالر كتيقظػ  أػواس ا،يػعوب، كاف ئيائػة ا،قهللػر كا، ػغو 
كاعبػربكت   تػأت يف اؼباضػت إ  بعلػو اؼبقمػود منهللػا، كقػػد لجػزت لػن قيػادة ا،ق ػوب كا،يػعوب، كىػػت 

اشد لجزان، إف ئيائػة اػبػداع كا،ػدىاء كاؼبركنػة ا،سيائػية إف ىػدأ ّٔػا اعبػو أينػان فػم ت بػ  أف يف اؼبستقب، 
هتػػى ا،عاقػػفة قواػػة لنيفػػة، كقػػد تليػػف ىػػذه ا،سيائػػة لػػن ثريػػ  مػػن األْ ِػػاء كاؼبيػػلمت كاؼبنازلػػات، 

 كىت يف اؼبستقب، اضعف كأكىهلل من أف توق، إىل اؼبقمود.

 

ئيائػػػة ا،تعػػػاكف كا،تحػػػا،ف ا،مػػػادؽ ا،ػػػربمء اؼببػػػو ل ػػػهلل ا،تػػػ ْت كإذف فمبػػػد مػػػن ئيائػػػة هداػػػدة، كىػػػت 
كا،تقدار كتبادؿ اؼبناف  كاؼبماو اؼباداة كاألدبية بإ أفراد األئػرة ا نسػانية يف ا،يػرؽ كا،غػرب،   بػإ دكؿ 

 أكربا فقو، كّٔذه ا،سيائة كأدىا استقر ا،نظاـ اعبداد كانتير يف ظ و األمن كا،سمـ.

ا،قهللػػر قػػد فػػات، ك،ػػن تسػػت ِي  أكربػػا بعػػد ا،يػػـو أف ربلػػم ا،يػػرؽ باغبداػػد كا،نػػار، كاف إف ألػػم اعبػػربكت ك 
ىػذه ا،نظراػػات ا،سيائػػية ا،با،يػة ،ػػن تتفػػق مػػ  ت ِػور اغبػػوادث كرقػػت ا،يػعوب كهن ػػة األمػػم ا ئػػممية، ك  
ا، مػ  اؼببػػادئ كاؼبيػػالر ا،ػػا ئػػت ِ   ّٔػػا ىػػذه اغبػػرب ا، ػػركس ل ػػهلل ا،نػػاس، ك،سػػنا كأػػدنا ا،ػػذان نقػػوؿ ىػػذ

بػػ، ىػػم ا،سائػػة األكربيػػوف أنفسػػهللم، ككبػػن ن ػػ  ىػػذه ا،نظراػػات أمػػاـ ألػػإ ا،سائػػة ا،ربا ِػػانيإ كا،سائػػة 
ا،فرنسػػيإ كغػػ ىم مػػن ئائػػة ا،ػػدكؿ ا ئػػتعماراة ل ػػهلل إهنػػا نمػػا ُ تػػنفعهللم أثريػػر فبػػا ىػػت م ِا،ػػى تنفعنػػا، 

 ف يأْذكا أك ،يدلوا.

ىػػدات مػ  ا،لفػػار لنػػدما الػوف بنػػا ضػػعف كالػػوف فبػا ئػػبق اتبػػإ ،نػا هػػواز اؼبفاكضػػة كاؼبوادلػة كلقػػد اؼبعا
 لدكنا أقول منا كىو اغباق، يف أا،نا أ ف.

 

 متغ ات ا،سيائة

ػ اافظة ل هلل كأدة اغبزب ا ئممت كإقماء ا،رادالػا،يإ منػو كا ئػتفادة ا،قمػول مػن تيػلي، األقػا،يم 
 يف إقامة كتقواة ا ق يم ا،سو كتعزاز ئي ِرة اغبزب ل يو.
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: تأهيػػػ، ا،نقػػػاش يف ق ػػػية ف سػػػ ِإ قػػػدر ا ملػػػاف، أػػػ  اػػػتم ائػػػتقرار ا،عػػػراؽ كبنػػػاء ا،نمػػػوذج  ػػػػ ف سػػػ ِإ
 ا،ديبقرا ت اؼبستقر فيو

 ػ تعدا، ا،دئتور : كذ،  با،عم، ل هلل ترأي و إىل ف ة ما بعد ا ئتقرار ا،سيائت كاألمو.

ْػػػػمؿ لػػػػدـ إثػػػػارة أاػػػػة ػػػػػ ق ػػػػية فػػػػتُ ا،سػػػػفارة ا ئػػػػرا ي ية يف ا،عػػػػراؽ أيػػػػ  يبلػػػػن ا،تفػػػػاكض بيػػػػأهنا مػػػػن 
ممأظػػات متيػػنجة كائػػتاداـ ا،ت مػػيُ   ا،تمػػراُ كهع هللػػا ق ػػية قاب ػػة ، مناقيػػة بعػػد ربقيػػق ا ئػػتقرار 

 ا،سيائت كاألمو كائتاداـ ا قناع ألى نا كصباى نا بيأف ا،عمقات م  ا م ثاف كإئرا ي،.

 

اؼبنػاىج أاكاػة ل ػػهلل اؼببػادئ اػباقػة بنػػا ػػ تغيػ  اؼبنػاىج ا،درائػػية كتبػدا هللا كذ،ػ  لػػن  راػق ا،تػدْ، عبعػػ، 
 كنبذ ا،فلر ا،قومت اؼبت ِرؼ. ق ية ا،فيدرا،ية كا،عم، ل هلل ت ِبيقهللا بمورة لاد،ة كمرضية ألىدافنا.

 

 نقاط ا ،تقاء م  ا م ثاف يف اغبوار

 ػ اأتواء أى، ا،سنة فبري إ باغبزب ا ئممت كؿباك،ة دؾبهللم باؼبيركع األم ثت.

 اؼبقاكمة ا،عراقية.ػ إضعاؼ 

ػػػ إل ِػػاء ا،يػػرلية ، ميػػركع األم ثػػت يف ا،عػػراؽ ا،ػػذم ئػػيعد األمبػػوذج األمريػػ، ،عوؼبػػة اؼبن ِقػػة ل ػػهلل ا، ِراقػػة 
 األم ثية كىذا ئيسالدنا يف تعزاز مبوذج ا ئمـ ا، يربايل.

 ػ كهود أم ثت فال، يف ا ق يم ا،سو إذا ظبحوا ،نا ب قامتو

،عػػراؽ ل ػػهلل قوالػػد مسػػتقرة تتمريػػ، ب شػػراؾ ثافػػة األ ػػراؼ يف ا،عم يػػة ا،سيائػػية ػػػ إنيػػاء معاد،ػػة اغبلػػم يف ا
 لدا ا،بعرييإ اؼبت ِرفإ.
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 نقاط ا، عف اؼبوهودة ،دانا:

ػػ لػػدـ تػػوفر قالػػدة مع ومػػات متلام ػػة لػػن ا م ثػػاف مػ  ربػػداريهللا بائػػتمرار كاػػتم تػػدارؾ ىػػذا بػػاغبوار اعبػػاد 
 م كمعرفة ثوابتهللم كمتغ اهتم.م  اؼبنظمات األم ثية كؿباك،ة ا،تقرب منهلل

 ػ ضعف ا،تنسيق بإ مراثز قرارنا، كبإ األل اء أنفسهللم.

 ومرالافاألػ قدرة ا،فراق اؼبفاكض )

 ػ لدـ اعبرأة يف ا،تمراُ

 ػ ا، دد.

 ػ قد هبد األمرالاف بدامن لنا.

 نقاط ا،قوة ،دانا :

 ػ كلت كإدراؾ ا،قيادة.

 مت ِورة ،دانا.ئ اتيجية اػ كهود مراثز حبوث 

 ػ اغبوار م  اعبمي .

 ػ ا،قالدة اعبماى اة.

 ػ ا،تنظيم اغبزذ ا،عايل.

 ػ ا،بعد ا ْواٍل.

 ػ كقوفنا ضد ا،عمابات اؼبس حة فبا دلم من موقفنا م  ا م ثاف.

 ثان  ىذه ىت إأدل ا،وثا ق ا،سراة  ْواف ا،عراؽ ا،عممء كاػبايف ألظم .
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 االخواني وإنشاء الصحوات :الحزب اإلسالمي 

ا،مػػحوات ىػػت آّمولػػات ا،عيػػا راة اؼبسػػ حة اؼبعركفػػة بػػػ "ؾبػػا،و ا،مػػحوة" يف ا،عػػراؽ، كاؼبدلومػػة أمراليػػان 
باؼبػػاؿ كا،سػػمح كاؼبدلومػػة كاؼبنيػػ ة برلااػػة اغبػػزب ا ئػػممت اؼبسػػى، أْػػذت تػػربز ل ػػهلل ا،سػػاأة ا،سيائػػية 

اقة بعد بركزىا ل هلل ا،س اأة اؼبيدانية، بعد أف ئج   قباأػات لجػزت لنهللػا قػوات كا لممية بقوة، ْك
 ا أتمؿ األمرالية يف مواههللتهللا أماـ تنظيم "ا،قالدة" كباقت فما ، اؼبقاكمة ا،عراقية ا،سنية .

كمػػ  ربقيػػق ىػػذه ا،نتػػا ج ل ػػهلل األرض، ربو،ػػ  ؾبػػا،و ا،مػػحوات إىل مػػا ايػػبو " ػػوؽ ا،نجػػاة" أك مهللػػدئ 
 إ كلمم هللم من ا ْواف كغ ىم يف ا،عراؽ.األلماب ا،فعاؿ ا،وأيد ، مرالي

ب، أف  ارؽ اؽباات زليم اغبزب ا ئممت تفاْر بأف ا،تاراى ئييهللد أف اغبزب ا ئممت ىػو أكؿ مػن 
كبػػػن قػػػدمنا » أئػػػو ا،مػػػحوات يف ا،عػػػراؽ ك،ػػػيو آّػػػـر لبػػػد ا،سػػػتار أبػػػو رايػػػة! كيف موضػػػ  آْػػػر اقػػػوؿ: 

تى من بدأ دبحاربة ا،قالدة كا،ريمن ا،غايل ا،ذم دفعػو اغبػزب ت حيات أله، ت ِهلل  األنبار كا،تاراى ئيل
، كمػػػن ههللتػػػو اقػػػوؿ أئػػػامة ا،تلػػػراا ل ػػػو اغبػػػزب ا ئػػػممت يف ،قػػػاء ،ػػػو ل ػػػهلل قنػػػاة «يف األركاح كاألمػػػواؿ

ا،مػػحوات منػػا ككبػػن منهللػػا ككبػػن أنيػػأناىا يف األنبػػار كدلمناىػػا كرليناىػػا : » ََِٖ/ٕ/ُِاؼبسػػتق ة يف 
أنػػػػػػػا أفتاػػػػػػػر بػػػػػػػأنو أنيػػػػػػػأت ا،مػػػػػػػحوات ؼبقات ػػػػػػػة دك،ػػػػػػػة ا،عػػػػػػػراؽ »و ا،سػػػػػػػامرا ت: ، كزاد ل يػػػػػػػ«كنسػػػػػػػقناىا 
 «....ا ئممية

ك  اقتمػر األمػػر ل ػػهلل ذ،ػػ  كيف أكج اؼبػػنامرة ل ػػهلل اؼبيػركع اعبهللػػادم مري ػػوا رأس اغبربػػة، كائػػتغ وا تواهػػدىم 
الػػػة بانيػػػقاقهللم لنهللػػػا كتلػػػوان صب ََِٕ/ّ/ِٔيف ثتا ػػػى ثػػػورة ا،عيػػػران، ككههللػػػوا ؽبػػػا  عنػػػة غػػػادرة يف 

، ا،ا ئٌارت أثرير قواهتا يف ْدمػة ا،مػحوات كاؼبيػركع األمرالػت كإنيػاء «ضباس ا،عراؽ»هدادة بائم 
ا، جاف ا،ريوراة كؾبا،و ا ئػناد، كشػرل  يف قتػاؿ آّاىػدان يف األنبػار كا،ف وهػة كداػاىل كبغػداد كاؼبقداداػة 

ربا،فػا « هػام »قيقتهللا ا ْوانية كبعقوبة كأبو غراى كغ ىا بائم ثتا ى ثورة ا،عيران! كشل   ىت كش
 ََِٕ/َُ/ُُيف « آّ ػػػو ا،سيائػػػت ، مقاكمػػػة»مػػػا ،بػػػ  أف ت ِػػػور إىل هبهللػػػة ئيائػػػية هداػػػدة بائػػػم 

 با،تحا،ف م  هبهللة اعبهللاد كا قمح ، تفاكض م  األمراليإ.

 لظم .ثان  ىذه أ قة من مس س، اػبيانة ا،ا تقـو ّٔا ىذه اعبمالة ا،با نية اػببيرية كما ْفت ثاف أ
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ممأظػػػػة :إف ىنػػػػاؾ مػػػػن ا ْػػػػواف اؼبسػػػػ موف مػػػػن رف ػػػػوا ت ػػػػ  اػبيانػػػػات كرفعػػػػوا ا،سػػػػمح يف كهػػػػو اتػػػػ، 
 األمرالت ،لن ىن ء ق ة ق ي ة يف حبر ا ْواف اؼبس مإ .
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 فصل

 المشهد الجزائري ودور اإلخوان المسلمين :

،عػػٌ، مػػن أشػػٌد ا،مػػور مدلػػػػاة ، تقػػزز، ك ألظػػم د ،ػػة ل ػػهلل ا،تػػوا هللء ا ْػػواٍل ا،ٌمراػػػُ، ككقوفػػو ههللػػرة يف 
قػػػػػف ا رىػػػػػاب ا،ع مػػػػػاٍل اغبػػػػػاثم، كائػػػػػتعداده ،تأداػػػػػة أقػػػػػذر اؼبهللمػػػػػات كأبعػػػػػدىا لػػػػػن ا،رهو،ػػػػػة كا،يػػػػػرؼ 

هللػرم "ضبػاس"، ا نػدماج كا لتبارات ا نسانية، ىت اغبا،ػة اعبزا راػة. فقػد أ  ؿبفػوظ ا،نحنػاح بتنظيمػو آّ
يف هبهللػػػة ا نقػػػاذ ا ئػػػممية يف قػػػرالهللا مػػػ  ل مانيػػػة اعبزا ػػػر اؼبت ِرٌفػػػة، ،يحػػػذك أػػػذكه لبػػػد ا هػػػاب ا 

 اثورة إرىاقات اػبيانة كا،سقوط .بتنظيمو ا،قـز ) ا،نهلل ةو ا ْواٍل فلاف ذ،  أٌكؿ ا،وىن ك ب

ات ا،ػا ْاضػتهللا هبػػػهللة ا نقػاذ ك رشػػحتهللا ،ر ائػػة مثٌ إزدادت ت ػ  اػبيانػة بػػػيالة ك قبحػا، لنػد ا نػػػتااب
ألومػػة اعبزا ػػػر، فقػػد أقػػػٌر ا ْوانيػػاف ػػػػػ كبنػػػاح ، هػػاب ا ػػػػػ ل ػػهلل إ،قػػػاء أقػػواهتم يف اؼبزب ػػػة، با،تمػػػوا  
غبزبيهللمػػا ا ْػػوانيإ دكف هبهللػػة ا نقػػاذ، ألف ا،تمػػوا  ،مػػاو أػػزبإ ؾبهللػػرٌاإ   أمػػ، ؽبمػػا يف ا،نجػػاح يف 

، زاادة ل هلل ثونو اعٌد ْيانة حبٌد ذاهتا، ف نو اعرٌب لػن ا،بغ ػاء ا،ػا النهللػا ا ْػواف ،لػٌ، ا،ٌسباؽ ا نتااذ
مػػػن   ان ػػػو ربػػػ  ،ػػػوا هللم ك يبٌجػػػد مسػػػ هتم اػبا  ػػػة، ثمػػػا ثيػػػف ا ْػػػواف لػػػن كهػػػو دكنػػػو قػػػبُ ، لنػػػد 
ر ان ػػػػماـ كبنػػػػاح ك هػػػػاب ا غبلومػػػػة ا،عسػػػػلر بعيػػػػد إ،غػػػػاء ا،عسػػػػلر نػػػػػتا ج ا نتاابػػػػات، كتػػػػذبيُ ثبػػػػا

 اؼب شحإ كقت، لػػيرات ا  ؼ من ا نقاذاإ يف معسلرات ا بادة ا،ا فتحتهللا ؽبم.

 

 مجازر جنراالت الجزائر:

ارتلبػػػ  لمػػػابة اعبنػػػرا ت اغباثمػػػة يف اعبزا ػػػر ك مػػػا زا،ػػػ  ترتلػػػى ؾبػػػازر مرٌكلػػػة ، مػػػدنيإ مػػػن ا،يػػػعى 
يف رئػػا،تهللا، موٌضػحة مػن ْػمؿ ائػػتهللداؼ اعبزا ػرم. ؾبػازر أراػد ؽبػا أف تلػػوف لاؼبيٌػة ك ائتعراضػٌية مدكاٌػة 

ا،يػػػيوخ كاأل فػػػاؿ با،ػػػذبُ ك هتيػػػيم ا،ػػػرؤكس بػػػا،فنكس، ك قػػػغراات ا،بنػػػات با غتمػػػاب، "مػػػدل نبجيٌػػػة 
ا ْػػواف ك لػػدـ تسػػاؿبهللم، ك مػػدل ظمميٌػػة ميركلهللػػػم اؼبنتظػػر كلػػدـ تسػػاؿبو"، رئػػا،ة أراػػد ؽبػػا أف تظػػٌ، 

ا ت ػػ  ا،يػػعوب مػػن وبػػٌدثهللا، بعػػد ت ػػ  ا،فظػػا  ، رائػػاة يف كلػػت ا،يػػعوب ا ئػػممية قا بػػة ،تحػػاهج ّٔػػ
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لػػػن نظػػػاـ إئػػػممٌت، دامغػػػة ّٔػػػا مػػػن ايلٌلهللػػػػا بعػػػد ذ،ػػػ  يف" هنٌػػػة ؾبتمعهللػػػا اؼبػػػدٍل اؼبعػػػا  مػػػن ا رىػػػاب 
 كا رىابيإ"، ك من ان،بهللا ل هلل أكيل أمرىا من اعبنرا ت ا، ٌِيبإ.

 ػػر، ىػػم مػػن ثػػاف اػػنٌظم تػػػ   آّػػازر ك ،قػػد إتفػػق ا،قاقػػت كا،ػػداٍل، ل ػػهلل أف اعبنػػرا ت اغبػػاثمإ يف اعبزا
ايرؼ ل يهللا قمد تنف  ا،يػعى اعبزا ػرم مػن ا ئػمميإ ك إئػتعداء ا،قػول اػبارهيػة ل ػهلل أىػ، ا،ػػتوأيد 

 ؼبٌدىم دبزاد من ا،دلم ا،عسلرم ك اؼبايل كاؼباابرايت .

ت قرابػػة هػػدا مػػن ك ،عػػٌ، مػػػن أدٌؿ األمػػور ل ػػهلل تػػوٌرط ا،عسػػلر يف ت ػػ  اؼبػػذابُ، كقػػوع بع ػػهللا ل ػػهلل مسػػافا
ثلنات اعبي  اعبزا رم ا،ػذم ثػاف   اهللػٌى ،نجػدة ضػحااا ت ػ  آّػازر، إ  بعػد توقيػ  اريػ  رابػة أأسػن 
ٌْ، ا،سػرا  ثػانوا  ا،ناس ظنا برهاؿ ت   اؼبنئسة. ك أػ  ،ػو فرضػنا أف ثافػة اعبنػود اؼبل فػإ بواهػى ا،تػد

ٌْ،، مث أهنػػم ىرلػػوا إىل ا،نجػػ دة، ،لػػاف تواهػػدىم يف موقػػ  اؼبػػذابُ قبػػ، اسػػتحٌموف كقػػ  ائػػتدلا هللم ، تػػد
كقػػ   واػػ، مػػن كقػػوؽبم ا،فع ػػٌت إ،يهللػػا. فليػػف كاعبنػػدم مػػن ىػػن ء   اسػػمُ ،ػػو بنػػزع أذا ػػو أػػ  أثنػػاء 
نومو نظرا ،دقة ا،ظركؼ ا،ا يبركف ّٔا. ظركؼ إف أمنوا فيهللا لنػ  اؼبهللٌمػات اػبارهيٌػة، فقػد   اػأمنوف مػن 

من صب ة ا،د  ، ا،فاضحة ا،ا تي  إىل تػوٌرط اعبنػرا ت يف ت ػ   ىجـو إئممٌت ل هلل ثلناهتم . ثما أفٌ 
اؼبػػػذابُ اؽبمجيٌػػػة، كقػػػوع ت ػػػ  اؼبػػػذابُ يف منػػػا ق أبعػػػد مػػػا تلػػػوف لػػػن ت ػػػ  ا،ػػػا ت ػػػٌم شػػػرثات ائػػػتريمار 

 أهنبٌية!

 

 شاىد من أىلها:

ثػربل ،ػدل ا،بقيػة أثار ثتاب " اغبرب ا،قذرة " ، جزا رٌم أبيى ئوااداٌة، ا،ذم أقدره يف فرنسػا، ضجػٌػػة  
من أقحاب ا، ما ر اغبٌية من مفٌلرم فرنسا، ألف اؼبن،ف " ثاف ضػاب ِا يف ا،قػٌوات اػباٌقػة ا،ػا تيػٌل، 
لمى ا،قٌوات اؼبسٌ حة اعبزا راٌة... كىو اتوىل تلوانو اػباص يف ذ، ، إذ باألكامر تأتيو من بعػض زمم ػو 

ا رىاب"، كا،ػػا تػػوىٌل قيادهتػػا بيػػل، مباشػػر ؼبلافحػػة" ُِٗٗب ػػركرة ا ،تحػػاؽ با،وأػػدات ا،ػػا شػػل   
اعبنػػػراؿ ؿبمػػػد ا،عمػػػارم قا ػػػد ا،قػػػوات ا،رباٌػػػة آن ذ،كقػػػد مٌلػػػن اؼبن،ػػػف إشػػػرافو ل ػػػهلل ثتيبػػػة مػػػن ثتا ػػػى ت ػػػ  

)ا،تاراػى ا،ذم أكقػػف فيػو ك أكدع ا،سػجن و مػن معرفػة بعػض اغبقػا ق ك  ٓٗإىل لاـ  ّٗا،قوات من لاـ 
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وادث نقػػػ   ،ػو مػن قبػ، زمم ػو أك غػ ىم فبػن ثػانوا اتو،ٌػوف مسػنك،يات اػب فيات، كا،ربو بينهللما ك بإ أ
ميػػػػػػأّة، ْاٌقػػػػػػة مػػػػػػن ههللػػػػػػاز اؼباػػػػػػابرات ا،ػػػػػػذم ايػػػػػػرؼ ل يػػػػػػو اعبنػػػػػػراؿ ؿبمػػػػػػد مػػػػػػدان اؼبػػػػػػدلٌو توفيػػػػػػػػق 
قػػػاأى"ثتا ى اؼبػػػوت"، كمػػػن مث يبلػػػن ا،قػػػوؿ، بػػػأف ىػػػذا ا،وضػػػ  با،نسػػػبة ، من،ػػػف شػػػٌل، أأػػػد ا،عوامػػػ، 

أ،ػػف نسػاة أػػ    َٓرة ىػػذه ا، ػٌجة ا،لبػ ة أػػوؿ ا،لتػاب ا،ػػذم نفػذ منػو األئائػية ا،ػا ئػػانب  يف إثػا
ثتابة ىذه األئ ِر، ك ْاقة أنو ثػاف اػذثر هنػرا ت بأظبػا هللم ك أقػوؽبم ئػواء يف ا،ل يٌػات ا،عسػلراٌة أك 
يف ئالات اؼبواههللة ا،ٌساْنة ضٌد ما أ  قوا ل يو ملافحة ا رىاب. أٌما ا،عوام، ا،ػا أثػارت ىػذه ا، ػٌجة 

ا،لتػػػػاب أسػػػػى تقػػػػدارم، ثػػػػوف اؼبن،ػػػػف ،ػػػػيو معركفػػػػا دبيو تػػػػو ا ئػػػػممية )أك ،ػػػػيو متعا فػػػػا مػػػػ   أػػػػوؿ
ا ئمميإ ل هلل األقػػٌ، ك ىذا كاضُ من ْمؿ نظرتػو ك رب ي ػو ،ػبعض ا،ق ػااا ا،ػا ؽبػا قػ ة با ئػمميإ 

ا دبجػػٌرد فػػوز ك ْاقػػة هبهللػػة ا نقػػاذو مث ذثػػره بػػأف اعبػػي  ثػػاف ئبػػػبا ؽبػػذه اغبػػركب ك ثػػاف اعػػٌد ؽبػػا لػػٌدهت
فهللػػو انقػػ، ل ػػهلل ئػػبي، اؼبريػػاؿ لػػن اعبنػػراؿ  َُٗٗهبهللػػة ا نقػػاذ يف إنػػػتاابات ا،ب ػػداات ك ا،و اػػات لػػاـ 

ؿبمد بوشارب مدار اافظة ا،سيائية يف كزارة ا،دفاع لند ظهللور نتا ج ا نتاابات قو،ػو:" ،ػن نػدع مهللمػا  
 ف أنػو شػهللد بعػض اعبنػود متنٌلػران يف زمٌ ثاف اغباؿ ا،ب د اسقو بػإ اػدم ا ئػمميإ". فقػد ذثػر اؼبن،ػ

"ا رىػػػػابيإ" اقومػػػػوف بقتػػػػ، اؼبػػػػدنيإ ا،عػػػػٌزؿ، ثمػػػػا شػػػػاىد ا، ػػػػباط اقت ػػػػوف بػػػػربكدة دـ اؼبيػػػػتبو فػػػػيهللم مػػػػن 
ا،بسػػػ ِاء، ثمػػػا ذثػػػر ثيػػػف ثػػػاف اعبنػػػراؿ ؿبمػػػد ا،عمػػػارم ك ئػػػعيد بػػػام، ك قااػػػد قػػػاو، كف ػػػي، ا،يػػػراف 

ادة ك ا،عم يٌػػات ألنػػو   أاهػػة ؽبػػم باعبريػػ  ا،لام ػػة، ا ِ بػػوف مػػنهللم إأ ػػار رؤكس ا، ػػحااا إىل مرثػػز ا،قيػػ
كذ،ػػػػ  ت ِبيقػػػػا ، سيائػػػػة ا،يػػػػهلل ة ا،ػػػػا أ  قهللػػػػا ا،عمػػػػارم يف بدااػػػػة األزمػػػػة أيػػػػ  قػػػػاؿ:"  أراػػػػد أئػػػػرل أك 
مساهإ من ا ئمميإ، ب، أراػد قت ػهلل، قت ػهلل" ك مػا   بػو اعبنػراؿ ف ػي، ا،يػراف مػن كأػدات ملافحػة 

 م:" أقػػػػػػ وا ل ػػػػػيهللم أق ػػػػػوا ل ػػػػػيهللم أانمػػػػػا ثانوا،إننػػػػػا   نلافػػػػػػُ ا رىػػػػػاب، أػػػػػإ ْػػػػػا بهللم ذات مػػػػػرة قػػػػػا
ا رىػػػابيإ، بػػػ، صبيػػػ  ا ئػػػمميإ"، ثمػػػا ذثػػػػػر اؼبن،ػػػف إنتيػػػار اؼباػػػدرات يف ا،ريلنػػػات اعبزا راػػػة، ك ثريػػػرة 

% مػػػ  أف قػػػانوف اػبدمػػػة َٖتعا يهللػػػا مػػػن قبػػػ، اعبنػػػود، أيػػػ  أٌثػػػػد أف نسػػػبة ا،تعػػػا ت تمػػػ، إىل أػػػدكد 
،ػػ .] تسػػتادـ اؼباػػدرات ثمغػػػػٌيى ك مسػػٌلن ، مػػػ  ا،عسػػلرم أثنػػاء ك بعػػد ذبػػُ ا،عسػػلراة قػػاـر يف ذ

ا،نسػػػاء ك األ فػػػاؿ[ ثمػػػا أشػػػػار اؼبن،ٌػػػف إىل ؾبػػػازر أشػػػرؼ اعبػػػي  اعبزا ػػػرمٌ ل ػػػهلل تػػػوف  اغبمااػػػة ا،عسػػػلراة 
ؼبرتلبيهللػػػػػا مػػػػػػن اعبنػػػػػود ك اؼباػػػػػػابرات اؼبتنلػػػػػػران يف زٌم ا رىػػػػػابيإ يف إرتػػػػػػداء أزاػػػػػػاء أفغانيػػػػػة ككضػػػػػػ  غبػػػػػػهلل 
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 ٓٗإق ِنالية، ك غ  ذ،  من األئا،يى ا،ا إشػتهللر أمرىا يف ألقػاب آّازر ا،لػربل ا،ػا أػدث  ألػواـ 
 و .ََُِبتاراى ابرا،  َُْو اىػ )انظر ؾب ة ا،سنة ا،عدد  ٕٗػػ  ٔٗػػ 

 

 السّنة اإلخوانية في مؤازرة الظلمة ال تخلف ميعادىا أبدا !:

إثر اغبم ة ا،ا قادهتا بػعض ا،محف ا،عاؼبية اغبرٌة ل هلل ا، ِغمة اغباثمة يف اعبزا ر، ك  ى بعػض اعبهللػات 
اغبقوقيٌػة مسػػاء،ة اؼبسػ و،إ مػػن اعبنػرا ت ك تتػػبعهللم قانونيػا، ك دبػػا أٌف األميٌػة قػػد غ بػ  ل ػػهلل قػادة اعبػػي ، 

نئسػػػتهللم ا،قمعيػػػة، فػػػانربل ا،ػػػزليم فقػػػد لقػػػدت اؼبفاهػػػأة أ،سػػػنهللم ف ػػػم اتجػػػرءكا ل ػػػهلل ا،ػػػدفاع ا،ع ػػػو لػػػن م
ا ْػػواٍل ؿبفػػوظ ا،نحنػػاح، منافحػػا لػػنهللم م ِا،بػػا بتيػػلي، عبنػػة مػػن أهػػ، ا،ػػدفاع لػػن اعبػػي ! ك مقاضػػاة 
ا،ػػذان اريػػ كف مريػػ، ىػػػذه األقاكاػػ، ك ،نػػدع ؾب ػػػة ا،سػػنة ربػػدثنا لػػػن:" مبػػادرة كبنػػاح ا،ػػػا أ  قهللػػا مػػن فنػػػدؽ 

قانػػػونية ا،سيائػػية ا،ػػا نيػػ ِهللا بػػػنفسو ك أ ػػرىا ك ذ،ػػ  ْػػمؿ ا،نػػدكة ا، ََُِ/  ّ/  ِْا،سػػف  اػػـو 
فبري وف لن ر ائة اعبمهللوراة كؾب و األمة ك ا،ربؼباف با ضافة إىل شامػيات بػارزة مػن أزبػو ك غػ ىم ... 
مػػن أهػػ، ا،ػػدفاع لػػن اعبمهللوراػػة ك أىػػٌم رمػػز فيهللػػا بػػ، كأػػامت ضباىػػا أسػػى كبنػػاح أم اعبػػي  ا،ػػذم أنقػػػذ 

، تمزؽ ا،ذم ثاف ئيعمف دبقومات ا،دك،ة اعبزا راة. فقد ذثػر كبنػاح يف  ا،بمد من أرب أى ية كا،تعٌرض
ت ػػ  ا،نػػدكة أف اؼبنئسػػة ا،عسػػلراة قػػد ىانػػ  إىل درهػػة ذبػػٌرؤ منظمػػات غػػ  ألوميػػة مريػػ، منظمػػة ا،عفػػو 
ا،دك،ية   ػى مقاب ػة أبػرز ا،قػادة ا،عسلراػػإ! كم ػهلل ؿبفػوظ كبنػاح ك أقػحابو اقو،ػوف، إٌف ىػذه األلمػاؿ 

إههللػػاض اعبمهللوراػػة ك ضػػرب كأػػدة اعبػػي  ا،ػػو و ا،يػػع  ا،ػػذم اعتػػػرب اؼبنئػػػسة ا،وأيػػدة ا،ػػا  تسعػػػهلل إىل
أافظ  ل هلل ا،بمد كا،وأدة ا،و نيػة، كأا،  دكف ا نز قات ا،ا ،ػم تس م من ا نز قػات ك اؼبظػا ! ك 

ظػػ  ل ػػهلل ا،ػػبمد يف أثنػػاء تدْ ػػو امػػف كبنػػاح اعبػػي  با،ق عػػة األئائػػية بػػإ اؼبنئسػػات ا،و نيػػة ا،ػػا أاف
ا،نظػػاـ اعبزا ػػرم ،ػػيو   ليػػا ل مانيػػا ، ك  ائت مػػا،ٌيا ك   كامػػف ا،نظػػاـ ا،ػػذم وبميػػو ىػػذا اعبػػي  قػػا م:

ثيػػوقرا ت، كإمبػػا صبهللػػورم، كمػػن أىػػٌم مقومػػات اعبمهللوراػػة، كأػػدة ا،ػػػ اب كاعبػػي ، كإذا كقػػ، أم ىجػػـو 
ؽبذا ف ف كبنػاح اوقػت باؼبزاػد مػن ا،يقظػة ك  ل هلل أٌم منهللا،   بٌد من ا،عػودة إىل من وبميهللا أم اعبي " ك

لػػػدـ ا نسػػػػياؽ كراء ،عبػػػة هتمػػػػي  منئسػػػات ا،دك،ػػػػة ك إ،غا هللػػػػا ] لػػػن أم هتمػػػػي  اتحػػػٌدث ىػػػػذا اؼبعتػػػػوه 
ا ْواٍل، ك اغباؿ أف اعبػي  اعبزا ػرم قػد ائػتوىل ل ػهلل ثػ، أههللػزة ك منئسػات ا،دك،ػة، أػ  قيػ، إٌف ثػٌ، 
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،ػػة![ ثمػػا أػػٌذر ا،نحنػػاح األكئػػاط ا،غربيٌػػة ا،ػػا قػػاؿ أهنػػا تػػدلم دك،ػػة ؽبػػا هػػي ، إ ٌ اعبزا ػػر فجػػي  ،ػػو دك 
أقحاب ا رىاب اؽبمجػٌت ا،ػذان ربػرثهللم األأقػاد ا،تارىبيػة كا،ػذان انػػتهللزكف األْ ِػاء ك ا،سػ بٌيات ّٔػدؼ 
ا،ق ػػػػاء ل ػػػػهلل ا،دك،ػػػػة ك صبيػػػػ  منٌئسػػػػاهتا" ،سػػػػنا نػػػػدرم كا، مػػػػاذا تػػػػرؾ ا،نحنػػػػاح يف قو،ػػػػو ك فع ػػػػو ىػػػػذا 

ألػػتقد أهنػم ئيسػت ِيعوف ت ميػ  منئسػتهللم كأنفسػهللم ّٔػذا ا،قػدر ا،ػذم كقػفهللم بػو. ك   ، جنرا ت، فػم 
  اعٌينونو نا قا رظبيػا بػ ظبهللم، أـ أف اؼبهللٌمػة أسػى من ِػق أك، ػ  اعبػمكزة أشػرؼ مػن أف اسػت مهللا أمريػاؿ 

زاػػرة أثنػػاء كبنػػاح؟. ك،نػػا يف ىػػذا اؼبقػػاـ أف نستح ػػر ا،تمػػراُ ا،ػػذم أدىل بػػو أل ػػاء أرثػػة كبنػػاح يف قنػػاة اعب
فػػػػ ة ا نتاابػػػػات ا،ر ائػػػػية ا،سػػػػابقة مػػػػن أهنػػػػم إتفقػػػػوا ل ػػػػهلل إل ِػػػػاء أقػػػػوات اغبرثػػػػة ، ػػػػدثتور أضبػػػػد  ا،ػػػػى 
ا براىيمت ،لػن كبنػاح فاهػأىم يف ا هتمػاع ا،ػذم لقػده ؾب ػو شػورل اغبرثػة قبػ، ا نتاابػات قػا م:   

ك  مب ػػػ  إ ٌ أف نقػػػوؿ ىػػػا أنػػػتم  بػػػٌد أف نمػػػوت ،بػػػو تف يقػػػة، فهللػػػذه إرادة اعبنػػػراؿ توفيػػػق ر ػػػيو اؼباػػػابرات"
ىن ء هاد،تم لنهللم يف اغبياة ا،دنيا فمن هبادؿ ا لنهللم اـو ا،قيامة أـ مػن الػوف ل ػيهللم كثػيم و ا،نسػاء 

 و إىػػ . ََُِأبرا،  َُْ.) ؾب ة ا،سنة ا،عدد َُٗ

 

 

 التنظيم اإلخواني الدولي و على رأسو القرضاوي والغنوشي في نجدة سفاحي الجزائر !:

كألهػ، أنػػو مػػن غػػ  اؼبعقػوؿ أف اقػػـو اعبهللػػاد يف اعبزا ػػر ك يف األرض لػإ قيػػادٌم إْػػواٍل ت ِػػرؼ، ئػػارل  
ىي ة هابرم لريراث ا،  اـ ا،عاؼبٌية ) ا،تنظيم ا،دكيل ،سْواف اؼبس مإو ك بدلم معنوم مػن رؤكس اؼبداْ ػة 

ات ملوثيٌػػػػة أف حػػػػ  أْػػػػ ا يف أمريػػػػاؿ أذ بلػػػػر اعبزا ػػػػرم، إىل إافػػػػاد ا،قرضػػػػاكم ك راشػػػػد ا،غنوشػػػػت يف زاػػػػار 
إاقػػاؼ نزاػػػف اعبنػػرا ت ك رٌد ا،ػػٌركح إ،ػػيهللم بعػػد أف ثػػاد اػػدرثهللم مػػا أدرؾ فرلػػوف بػػا،بحر األضبػػر، دكف أاٌػػة 
ضػػمانات أمػػ   ل يهللػػا اعببهللػػة ا ئػػممية ،سنقػػاذ، بعػػد إقنالهللػػا ب ػػركرة كضػػ  ا،سػػمح ، ،يتػػوىل ا،نظػػاـ 

ثػػػانوا كلػػػدكا بػػػو. كىلػػػذا أههللػػػض ا ْػػػواف ملسػػػبا تمػػػفية ا،لريػػػ  فبٌػػػن كضػػػ  ا،سػػػمح بعػػػد أمػػػاف ثػػػاذب  
لسلراٌا لجز اعبنرا ت لن ربقيقػو ل ػهلل مػدل ئػنوات لداػدة مػن قػرالهللم مػ  ا،قػوات هبهللػة ا نقػاذ ، 
أيػػ  أْفػػق اعبنػػرا ت يف تػػرهيُ ا،لفػػة ،ػػػماغبهللم رغػػم ا،ػػٌدلم اػبػػارهت ك ا ملانيػػات ا، ػػامة ، دك،ػػة 

 اعبزا راة. ك ت   ْيانة إْوانية أْرل .
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يف اؼبػدة األْػ ة كأثنػػاء ائت ػافة ا،غنوشػػت مػن قبػػ، مرثػز ا،درائػػات ا ئػ اتيجية بواشػػن ِن قػرٌح ا،ػػزليم  )
ا، ِا فت غبرثة ا،نهلل ة ا ْوانية ا،تونسية بعد  مأنة ا،عٌم ئاـ باف ألومة ا،نهلل ػة ئتواقػ، مػا بػدأه زاػن 

ا نقػاذ اعبزا راٌػة ثانػ  تسػعهلل ا،عابدان بن ل ٌت من تواقػ، دب ومائػٌت مػ  ا،يهللػود، ق ػ  قػرٌح بػأف هبهللػة 
ك ثػػاف ل يهللػػا مرالػػاة لػػدـ  ُٗإىل ا،سػػ  ِة بلػػ، ئػػبي، فبلنػػة، ثمػػا ثانػػ  ـب ِ ػػة أػػإ فػػازت بانتاابػػات 

توازف ا،قػول بينهللػا ك بػإ ا،عسػلر!!" مػ  ا شػارة، ك ل ػهلل ذثػر أػى ا،سػ  ِة فػاف أرثػة ا،نهلل ػة ئػتحيت 
ػ  ُِٕٗل ػػهلل تسػػ مو قيػػادة أرثػػة ا،نهلل ػػة ػػػػ ىػػذه ا،سػػنة أربعينيػػة ا،غنوشػػت أم مػػركر أربعػػإ ئػػنة ثام ػػة 

دكف تفراو فيهللا ك بنرهسية قبيحة ئٌج هللا ثبار قادة ا،نهلل ػة أػإ نقػ، لػن ا،غنوشػت قو،ػو أرفيٌػا  َُِِ
يف إأدل نوباتو ا،نرهسٌيةٌ " إف أرثة ا،نهلل ة ،ن تتأثر بائتقا،ة أم قيادٌم فيهللا ما لػدل ائػتقا،ة كاأػد " 

وراػة معركفػة لػن ا ْػواف دبات ػف هنسػياهتم بفعػ، غيػاب ا،نقػد ،ػداهللم ك مث أشار إىل نفسػو كىػذه ا،دثتات
 تقداو رموزىم ا،ساق ِة و.

 

 

 

 محفوظ النحناح : نهاية مرّوعة

قبػػػ، أشػػػهللر مػػػن ىمثػػػو با،سػػػر اف) ا،ػػػذم ركلػػػت يف إْفا ػػػو لػػػن ا،نػػػاس، كاىل آْػػػر غبظػػػة هانػػػى ا،سػػػراة 
ا،نحنػاح يف مػنسبر قػحفٌت لػن توبتػو مػن  اؼب ِ قة، ثما افع، ألػاـ اؼبسػ مإ يف ثػ، ب ػد إئػممتو، أل ػن

" ََِِمػػااو  ْا،بعػػد ا ئػػممت غبرثتػػو! منثػػدا ػػػػ ثمػػا هػػاء يف موقػػ  ؾب ػػة ا،عمػػر يف ا ن نيػػ  ك بتػػاراى 
أف أزبػػػو ذك  ػػػاب  صبهللػػػورم ك ربػػػٌدل اغب ػػػور مػػػن ا،مػػػحفيإ بػػػأف التيػػػفوا إم إشػػػارة يف برنػػػامج أزبػػػو 

ا ر ثػد،ي، ل ػهلل تنٌمػ و مػن ْ فيتػو ا ئػممية ا،سػابقة قػا م" ،قػد اؼبعٌدؿ ،ت ِبيق ا،يراعة ا ئممية يف اعبز 
 تب  من قاؿ ا قاؿ ا،رئوؿ!".
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ك قػد أ ػرت هنػػازة ا،نحنػاح) بيػهللادة إْوانيػػة فاػورة أكردهتػػا يف نيػرهتا اؼبقرفػة" رئػػا،ة ا ْػواف"و م ػػات 
بعػػد هنػازة بومداػػن مػن  ا  ؼ من ا،غوغػاء، ثمػا ألتػربت نيػرة ا ْػواف أف ت ػ  اعبنػازة ىػت ثػاٍل هنػازة

ـٌ ث ريـو ثانػ  أثريػر أيػدا، كقب هللػا هنػازة اؼبهللاسبػا  أي  اغب ور ا،يع !) ك قد نست ا ْواف أف هنازة أ
 غاندم!و.

ك،قد فػػقدت ا،ع مانية أأػد أرثاهنػا األمنيٌػة بوفػاة ؿبفػوظ ا،نحنػاح زلػيم تنظػيم ضبػاس اعبزا ػرم، كاأػد أهػرأ 
 ا،نموص ا،يرلٌية كتقدَل اؼبم حة اغبزبية لػ هلل ا،ريواب  ا،عقا داة.تممذة أسن ا،بنا يف ا،تفٌ   من 

ثػػ، ت ػػ  اػبيانػػات مػػن ت ػػ  اعبمالػػة دفعػػ  زلػػيم هبهللػػة ا نقػػاذ ، قػػوؿ "،قػػد لانينػػا مػػن صبالػػة ا ْػػواف 
 اؼبس مإ معاناة أنستنا ما نعانيو من األأزاب ا،ع مانية كاعبنرا ت "
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 فصل

 المسلمون في أقطار أخرىحقيقة اإلخوان 

 ا ْواف اؼبس موف يف ق ِر:

!! )أنظػر مراهعػات د: لبػد  قامػ  اعبمالػة حبػ، نفسػهللا ألهنػا ،ػيو ؽبػا قيمػة ك  فا ػدة يف آّتمػ  ا،ق ِػرم
ا ا،نفيسهلل "أ، تنظيم ا ْواف ا،ق ِػراإ األئػباب كا،ػدكاف "و ك،ػذ،   ا،ػى ا،نفيسػهلل ا،قيػادم ا،سػابق 

ا ْػػواٌل يف رأاػػو أقػػبُ  مػػر حبػػ، تنظػػيمهللم أئػػوة بأمريػػاؽبم يف ق ِػػر ألف ا،تنظػػيمبػػ ْواف ا،لواػػ  إْػػواف م
اغبػػا،تإ ا ئػػممية كا،سيائػػية كشػػبو ا،نفيسػػهلل ا ْػػواف با ئػػفنجة ا،ػػا سبػػا ا، ِاقػػات أك ثمػػا  لب ػػا ل ػػهلل

 ظباىم أيبن ا،ظواىرم با،ريمهة ا،ا ذبمد ا، ِاقات ألف ث، نبهللم تسػمإ ا،تنظػيم ا،ػذم يب لونػو فقػو. ك 
اػػتل م ا،قرضػػاكم مفػػ  ا ْػػواف لػػن ف ػػا ُ أك،يػػاء نعمتػػو مػػن ألػػاـ ق ِػػر اؼبتعػػاكنإ مػػ  إئػػرا ي، ك  لػػن 
قالدة ا،سي ية يف ا،دكأة )أثرب قالدة لسلراة أمرالية يف اػب يج و"كا،ا تبعػد لػن ا،قرضػاكم ربػ  ئػالة 

جبػػػواز ا،قتػػػاؿ مػػػ  هػػػي  با،سػػػيارة كا،ػػػا ائػػػتادم  ، ػػػرب ا،عػػػراؽ كأفػػػ  اؼبسػػػ مإ يف اعبػػػي  األمرالػػػت 
أمرالػػػػػا ا،مػػػػػ ي  ضػػػػػد اؼبسػػػػػ مإ يف أفغانسػػػػػتاف ،ػػػػػ م وبػػػػػاثم بتهللمػػػػػة اػبيانػػػػػة ا،عسػػػػػلراة كا،فتػػػػػول بتػػػػػاراى 

"أنظػػػر تع يػػػق ا،قرضػػػاكل ل ػػػهلل إئػػػمـ أكف  اػػػن بعنػػػواف "فقػػػو اؼبوازنػػػات كميػػػارثة اعبنػػػدم  ََُِ/ٗ/ِٕ
 األمرالت".

 ،رظبت بعنواف) ا،فتول ا،لارثة وكتع يق اؼبفلر ا ئممت ؿبمد لباس ل يهللا يف موقعو ا

 

 اإلخوان المسلمون وقضية الشيشان وبورما والفلبين:

  اوهد ؽبم دكر ههللػادم أقيقػت يف ربراػر ت ػ  ا،ػبمد كقػاـ باعبهللػاد ىنػاؾ ا،سػ فيوف أمريػاؿ ْ ِػاب كأبػو 
ياؼ يف ا،و،يػػػد رضبهللػػػم ا كغػػػ ىم مػػػن قػػػادة آّاىػػػدان يف ا،يييػػػاف ا،سػػػا ران ل ػػػت درّٔػػػم كصبالػػػة أبػػػو ئػػػ

ا،ف بػػإ ك  ننسػػت تمػػراُ ْا،ػػد ميػػع، ا ْػػواٌل يف زاارتػػو ،ركئػػيا أػػإ قػػاؿ بػػأف ا،يييػػاف مسػػأ،ة ركئػػية 
داْ يػػة فبػػا أثػػار غ ػػى ؾباىػػدان ا،يييػػاف فقػػد بػػاع ميػػع، ق ػػية ا،يييػػاف بوراقػػات مػػن ا،ركبػػ، ا،ركئػػت 

 ـ ".ََِٔ/ّ/ّ"مفلرة ا ئمـ بتاراى 
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األثػػرب اوئػػف ا،قرضػػاكم إىل ا،يييػػاف  قنػػاع آّاىػػدان  كثػػذ،  قػػاـ قبػػ، لػػدة ئػػنوات ثػػاىن ا ْػػواف
 بػاػبوارج بوض  ا،سمح كا،قعود لن اعبهللاد كإ الة كيل األمر ا،عمي، قداركؼ كاقفا آّاىدان ا،قوقازاإ

 ىلذا قاؿ ،عنو ا .

 

 اإلخوان المسلمون في تونس :

اعترب راشد ا،غنوشت زلػيم أرثػة ا،نهلل ػة ا ْوانيػة بتػونو مػن أثػرب أئػباب انتيػار ا،تيػي  فهللػو مػن أثػرب 
أبػػواؽ ا،ػػدلااا ، يػػيعة كاػبميػػو يف تػػونو كاتحػػا،ف ىػػذا اغبػػزب ا ْػػواٍل مػػ  ا،ع مػػانيإ كا،يػػيوليإ كثػػ، 

سػػػػنة كأى هللػػػػا ك، غنوشػػػػت ا،زنادقػػػػة ألهػػػػ، ا نتاابػػػػات كيف ا،نهللااػػػػة   شػػػػتء.. كيف نفػػػػو ا،وقػػػػ  وبػػػػاربوف ا،
اكبرافات منهللجية ثري ة أبرزىا ا،دلوة ، ديبقرا ية ذبوازه توىل اؼبرأة ر ائػة اعبمهللوراػة......!!! ) أنظػر ثتابػو 

 و.ُِٖاغبراات ا،عامة يف ا،دك،ة ا ئممية ص 

 ك  ىبفهلل ل يلم ااهللا ا ْوة األأباب فتواه ا،بلينية ا،يهلل ة.

 

 اإلخوان المسلمون في تركيا:

كق، ا ْواٍل أربلاف ، حلم مث ئق ِوا كىا ىو لبػد ا هػوؿ ا ْػواٍل اتعهللػد حبمااػة ا،ع مانيػة  رضػاء 
زنادقة ا،عسلر األتراؾ ك،يحم، ل ت رضا ا ربػاد األكركذ ا،ػذم تراػد ترثيػا ا ن ػماـ إ،يػو ) أنظػر مفلػرة 

 ـ و.ََِٕ/ٖ/ُْا ئمـ بتاراى 

مػػ  إئػػرا ي، ا،ػػا بيعػػ  بػػأخبو األشبػػاف   تنسػػت فأهنػػار ترثيػػا كف ػػيحة أردكغػػاف كهػػوؿ يف قػػفقات اؼبيػػاه 
ىػت ا،ػا تػركم ظمػأ ا،مػهللاانة دبوافقػة اغبلومػة ا ْوانيػة اؼبمري ػة يف أػزب ا،عدا،ػة كا،تنميػة " تقراػر ، جزاػرة 

ـ " كقرار أردكغاف ب أا،ػة ذكم اؼبيػوؿ ا ئػممية يف اعبػي  ا، ثػت ، تقالػد ،تجنػى ََِّ/َُ/ْبتاراى 
كموافقػة ا،ربؼبػاف ا، ثػت ا،ػذم اسػي ِر ل يػو  ـ وََِٕ/ٖ/ْ  قيادة اعبي  ) ا،عربية نػ  بتػاراى ا،مداـ م

 أزب ا،عدا،ة كا،تنمية ل هلل ائتاراج تراْيا ا،زنا ، بغااا ، عم، يف ا،دلارة اؼبنتيرة يف ا،بمد.
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كهػوؿ كبعد مس س، رف هللم مسػالدة األمرالػاف يف بدااػة اغبػرب ل ػت ا،عػراؽ رضػا  ألومػة أردكغػاف 
،  ػػػغوط األمراليػػػة كا غػػػراءات ا،نف ِيػػػة يف أرض ا،عػػػراؽ فقامػػػ  بتسػػػهلليمت ، مرالػػػاف يف أػػػرّٔم ل ػػػت 
ا،عراؽ من ْمؿ فتُ قالديت أقبر،  كباسباف ا، ثية ا،عسلراة كا،ا تقدـ ا مدادات ، عم يػات ا،عسػلراة 

 و. ََِْ/ٗ/ُّاألمرالية يف ا،عراؽ ) ذ ذ ئت ا،عربية بتاراى 

  اؼبيػػػػارثة يف أ ػػػف مػػػ  ألػػػػوما أفغانسػػػتاف كباثسػػػتاف ؼبلافحػػػػة اعبهللػػػاد األفغػػػاٍل كاؼبيػػػػارثة كبعػػػد ذ،ػػػ
ا،عسػلراة يف قػوات ا،تحػػا،ف يف أفغانسػتاف ضػػد اؼبسػ مإ اؼبوأػدان ك  ىبفػػهلل ل ػيلم اتفػػاؽ أردكغػاف مػػ  

ية األمراليػػة ل ػػهلل األراضػػت ا، ثيػػة كغػػ  ذ،ػػ  مػػن اػبي انػػات ك ا،و اػػات اؼبتحػػدة ،نيػػر ا،ػػدرع ا،مػػارْك
 ا،يلول .

 

 الصومال:

اغبلػم ك،ػو ل ػهلل  فت   ا،موماؿ تنبنؾ لن ْيانة ا،قـو كثيف نلموا كارتدكا ا،قهللقرل مقاب، ا،وقوؿ إىل
أسػػاب دمػػاء كألػػراض مسػػ مت ا،مػػوماؿ فبعػػد أف ثانػػ  اعبمالػػة هػػزء مػػن ربػػا،ف اػػاثم ا،يػػرلية كمػػ  

يو ذ،ػػ  إ  أهنػػا رأت نفسػػهللا   تلػػن ا،ػػرابُ بػػزكغ فجػػر ا،نمػػر انق بػػ  اعبمالػػة ل ػػهلل بػػاقت آّاىػػدان ،ػػ
األثرب كأهنا   تست ِ  ق ِف شبرة ت   ا نتمارات غدرت باغبرثات ا ئممية األْرل كقػد ربػا،ف آّػـر 
شػػػيى شػػػراف اؼبػػػدلـو مػػػن ا،قرضػػػاكم مفػػػا ا ْػػػواف اؼبسػػػ مإ مػػػ  ا،مػػػ يبيإ كاألثيػػػوبيإ كا،لينيػػػإ ضػػػد 

د من ات إ كزلماء اغبػرب كا،عمػابات كأقػاموا ا،يػراعة يف أثريػر مػن ا،يباب آّاىدان ا،ذان  هللركا ا،بم
% مػػن ا،مػػوماؿ كىػػا ىػػت ا،قػػوات ا،مػػ يبية األثيوبيػػة كا،لينيػػة كا فراقيػػة اؼبدلومػػة مػػن أمرالػػا كا،غػػرب َٕ

 ا،لافر ذبتاح اؼبنا ق ا منة كتعيد اأتمؽبا بتفواض من آّـر شيى شراف.

ا ثيوبيػة ا،ػػا تقتػػ، اؼبسػ مإ كتغتمػػى اؼبسػ مات تعمػػ، يف ارض ا،مػػوماؿ  ت ػ  ا،قػػوات ا،مػ يبية ا،لينيػػة
اؼبس م ا،با و بػأمر مػن صبالػة اػبػزم كاػبسػة صبالػة ا ْػواف اؼبسػ مإ .ت ػ  اعبمالػة اػبا نػة اػبا بػة ا،ػا 
اـ ىت أداة ، لفار ل ػهلل اؼبسػ مإ كا،ػا بالػ  دانهللػا كشػرفهللا مقابػ، فتػات ا،سػ  ِة ا،ػا ا قيهللػا ؽبػا ا،عػم ئػ

 فهللم أشبو با،عبد ا،ذم اعم، با،سارة كاىل ا اؼبيتلهلل .
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 اليمن :

كلػػن يبػػن ا يبػػاف كاغبلمػػة ا،ػػا أكقػػهلل ّٔػػا اؼبمػػ ِفهلل ؿبمػػد قػػ هلل ا ل يػػو كئػػ م فػػاف صبالػػة ا ْػػواف قػػد 
يانة فهللذا ر يو ثت ػة ا ْػواف ا،ربؼبانيػة ابػدم ائػتعداد صبالػة  أكق  بذ،  ا،يمن ،لن أكق  بو شرا ْك

كأػػػزب ا قػػػمح ،فػػػتُ آّػػػاؿ اعبػػػوم كا،ػػػربم كا،بحػػػرم ،لػػػ، دكؿ ا،عػػػا  ،تحتػػػ، ا،ػػػيمن كتقاتػػػ، ا ْػػػواف 
آّاىػػدان كمػػوقفهللم مػػن اغبػػوثييإ معػػركؼ كمناقػػرهتم ،ت ػػ  ا، ِا فػػة كاضػػُ بػػإ كلنػػو ائػػأ،وا أىػػ، ا،ػػيمن 
 فتعسػػػػا ،ت ػػػػ  اعبمالػػػػة اػبا نػػػػة ا،ػػػػا ثانػػػػ  يف ا،ريمانينػػػػات ترئػػػػ، ا،يػػػػباب ا، ِيػػػػى ، جهللػػػػاد كتقػػػػبض شبػػػػن

 أركاأهللم من كثا،ة اؼباابرات األمرالية كىذا ما ركاه من ْرج من ت   اعبمالة .
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 فصل

 ضعف الوالء والــبراء في منهج اإلخوان المسلمون

 ذ، : ل هلل ا،واضحة فمن األد،ة

،يلػوف ،ل،ّْ مس م  أف لقيدة ا،و ء كا،رباء أق، من أقوؿ ا،دان كمعرفة ىذا األق، األقي، أمره ضركرمّّ 
بدكف ربقيق اؼبػوا ة كاؼبعػاداة ا،يػرلية،  ك ؤه كبرا و حبسبهللا، إذ أف من ااؿ أف تلوف ىناؾ لقيدةه ئ يمةه 

ُـّ قد غاب مػن كاقػ  أيػاة ثريػ  مػن ا،نػاس فػ ف ذ،ػ    اغػ  مػن اغبقيقػة  كإف ثاف ىذا اؼبفهللـو ا،عقدمُّ اؽبا
 شي ان. ا،ناقعةً 

دبػػػركر ليػػػران لامػػػان ل ػػػهلل إنيػػػاء  لي يػػػة اأتفػػػ، ا ْػػػواف اؼبسػػػ موفـ دبدانػػػة ا ظبا ُْٖٗ/ٗ/ٓيف تػػػاراى 
 ا،بنػػا : ْ ِبػػةن قػػاؿ فيهللػػا: "ك،يسػػ  أرثػػة ا ْػػواف موهَّهللػػة ضػػد ا،يػػيى اعبمالػػة، كيف ىػػذا اغبفػػ، ْ ِػػى

ا،قػػػا مإ ًّٔػػػا أف  لقيػػػدة مػػػن ا،عقا ػػػد أك داػػػن أك  ا فػػػة مػػػن ا، ِوا ػػػف، إذ أف ا،يػػػعور ا،ػػػذم اهللػػػيمن ل ػػػهلل
با غباداػػػػة كل ػػػػهلل ا،رهػػػاؿ اؼبػػػػنمنإ ًّٔػػػػذه  رئػػػػا ت صبيعػػػان قػػػػد أقػػػػبح  مهللػػػددة ا فا،قوالػػػد األئائػػػػيَّة ، 

إنقػػاذ ا نسػػانية مػػن ىػػذا اػب ِػػر، ك  الػػره ا ْػػواف اؼبسػػ موف  األداػػاف أف اتلػػاتفوا كاوهّْهللػػوا ههللػػودىم إىل
 بيننػػا كبيػػنهللم ا،ػػبمد ا ئػػممية ك  ا ػػمركف ؽبػػم ئػػوءان، أػػ  ا،يهللػػود اؼبػػوا نإ   الػػن األهانػػى ا،نُّػػز ء يف
 إ  ا،عم ق ا، ِيبة"

يف ا ا،ػذم هبػى أ َّ  فانظر أْػت إىل قو،ػو :: "إف ا ْػواف   الرىػوف أأػدان كأػ  ا،يهللػود" فػأان ا،ػبغض
 إذان؟! ىب و منو ق ى مس م؟ كإذا   نبغض ا،يهللود فمن نبغض

 

ق ػية ف سػ ِإو ربػدث لنػواف )يف  ما نق، يف ثتاب ))ا ْواف اؼبس موف أأداث قنع  ا،تػاراىوو ربػ 
مي ثة أمرالية برا ِانية ها،  ا،عػا  ا،عػرذ مػن  ؿبمود لبد اغب يم كىو من قادة أزب ا ْواف لن عبنة

اهتمالػػا ؽبػػا يف ممػػر فبػػريم لػػن اغبرثػػة ا ئػػممية كأ،قػػهلل ث مػػة قػػاؿ  أهػػ، ق ػػية ف سػػ ِإ كقػػد أ ػػر ا،بنػػا
 فيهللا ما نمو:
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ا،نق ِػة قػػد   تلػوف مفهللومػػة  ن ا،وههللػػة ا،دانيػة إ  أٌف ىػػذه) كا،ناأيػة ا،ػػا ئػأربدث لنهللػػا نق ِػة بسػػي ِة مػ
ْمػػومتنا ، يهللػػود ،يسػػ  دانيػػة ألٌف ا،قػػرآف ا،لػػرَل  يف ا،عػػا  ا،غػػرذ فأراػػد أف أكضػػحهللا باْتمػػار فػػأقرر: أف

شػراعة إنسػانية قبػ، أف تلػوف قوميػة كقػد أثػىن ل ػيهللم كهعػ،  أض ل ػهلل ممػافاهتم كممػادقتهللم، كا ئػمـ
 أأسن " ذباد،وا أى، ا،لتاب إ  با،ا ىت اتفاقا "ك بيننا كبينهللم 

ا قتمػاداة كا،قانونيػة قػاؿ تعػاىل: ))فػبظ م  كأينما أراد ا،قػرآف أف اتنػاكؿ مسػأ،ة ا،يهللػود تناكؽبػا مػن ا،وههللػة
 من ا،ذان ىادكا أرمنا ل يهللم  يبات أأ   ؽبمووأىػ.

ا،قػرآف اقػرر بأهنػا دانيػة كىبػرب  فمػا ىػت؟ أ،ػيوكأقوؿ: إذا ثاف ا،بنا اقرر أٌف ْمومتنا ، يهللػود ،يسػ  دانيػة 
إ  ب تباع م تهللم كوبذر نبيو من إتباع م ػتهللم بعػد مػا  ا نبيو بأف ا،يهللود كا،نمارل   ارضوف لن اؼبس مإ

فيقػوؿ}ك،ن ترضػهلل لنػ  ا،يهللػود ك  ا،نمػارل أػ  تتبػ  م ػتهللم قػ، إٌف  هاءه اغبق كاتولػد مػن اتبػ  م ػتهللم
نمػ {  ن اتبعػ  أىػوا هللم بعػد ا،ػذم هػاءؾ مػن ا،ع ػم ما،ػ  مػن ا مػن كيل ك ىدل ا ىػو اؽبػدل ك،ػ 

فراػػة مػا ألظمهللػػا  كأمػا قو،ػو أٌف ا،قػػرآف أ ػنا ل ػػهلل ممػافاة ا،يهللػود كممػػادقتهللم فهللػذه إف قػػح  لنػو فهللػت
 فػم أػوؿ ك  قػوة إ  بػا ا،ع ػت كثيف   تمُ كقد ذثرىا أتبالو معتزان دبري، ىذه األقواؿ كمفتاران ّٔا

 ا،عظيم.

ا،بماػػا اؼبلفػػرة كاؼبفسػػقة كبػػإ أىػػ،  ثانيػػا: ئػػعيو كصبيػػ  أتبالػػو يف ا،تقراػػى بػػإ ا،يػػيعة مػػ  مػػا لنػػدىم مػػن
 ا،سنة كزلمهللم أٌف ا،ييعة كا،سنة ث هللم مس موف

 

 كأقذره. كأقوؿ: أالوف مس ما من ئٌى أبا بلر كلمر رضت ا لنهللما بأبي  ا،سى كأقذلو

ا،مػػداق اؼبػػربٌأة مػػن فػػوؽ ئػػب    لا يػػة بنػػ  أذ بلػػر ا،مػػداقة بنػػ أالػػوف مسػػ ما مػػن ئػػى أـ اؼبػػنمنإ
 ؽبا. ظبوات رضت ا لنهللا كلن أبيهللا كرماىا با،فاأية بعد أنربأىا ا يف ثتابو كثذب ا،قرآف يف ترب تو

ق ي ػػػإ كاػػػزلم أهنػػػم ثفػػػركا  أالػػػوف مسػػػ ما مػػػن وبلػػػم ل ػػػهلل صبيػػػ  ا،مػػػحابة بػػػا،ٌردة لػػػن ا ئػػػمـ إ  نفػػػرا
كاتفػاقهللم ل ػهلل ذ،ػ  مػ  أٌف ا،نػ  اقػػوؿ:  امفػة مػن ل ػت بػن أذ  ا،ػى رضػت ا لنػػو كلػنهللمبسػحبهللم ، 

 ضم،ة. كأف  هللم كقدكهتم أفيعق، أف هبتمعوا ث هللم ل هلل )  ذبتم  أما ل هلل ضم،ةو كىم ْ  أمتو
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أف ا،عمػػمة   تريبػػ  ألأػػد  أالػػوف مسػػ ما مػػن اػػدلت ا،عمػػمة ،ع ػػت بػػن أذ  ا،ػػى كبنيػػو ا ثػػو ليػػر مػػ 
ك  اغبسػػػإ ك  أأػػػد مػػػن أبنػػػا هللم ا،غػػػر  غػػػ  رئػػػوؿ ا ككا مػػػا ادلاىػػػا ل ػػػت ،نفسػػػو ك  ادلاىػػػا اغبسػػػن

 ؽبم. اؼبيامإ ا،ذان ادلي 

كت ِػػوؼ بقبػػورىم بػػ، كزلػػم  أالػػوف مسػػ ما مػػن لبػػد بعػػض اؼبا ػػوقإ أأيػػاء كأمواتػػا كدلػػاىم لنػػد ا،يػػدا د
 اغبراـ. أف اغبج إىل ثربمء اعدؿ اغبج إؿ بي  ا

 كلبػػد ا،لػػاظم كلبػػد ا،زىػػراء كمػػا أشػػبو أالػػوف مسػػ ما مػػن اػيعىبّْػػدي أبنػػاءه ، ما ػػوقإ فيسػػميهللم بعبػػد اغبسػػإ
 ذ، .

ا،رئا،ة إىل ل ػت فعػدؿ ّٔػا لنػو  أالوف مس ما من اعتقد أف هربا، ْاف فذىى با،رئا،ة إىل ؿبمد كثان 
 ثفراة. كا ـز منو ،واـز

ا،ركح األمإ ل هلل ق بػ  ،تلػوف مػن  قفو ا بقو،و: }نزؿ بوزبوان األمإ هربا، ل يو ا،سمـ ا،ذم ك  -أ
 بعينو. كىو ا،لفر اؼبنذران ب ساف لرذ مبإ{ كذ،  تلذاى  يف ْربه

ا،ػوراء كىػو   اع ػم ثمػا ىبػاف  كا ـز من ذ،  نفت ل م ا،غيى لػن ا تعػاىل كأنػو يبلػن أف ىبػاف مػن -ب
 اؼبس مإ. اؼبا وؽ كىو   اع م كىذا ثفر ب صباع

باؼبمػ حة منػو أػإ كهػو  كا ـز منو أنػو هػ، كلػم كتقػدس   اعػرؼ اؼبمػ حة كأٌف هرباػ، ثػاف ألػرؼ -ج
كيف ذ،ػػػ  ذبهلليػػػ،  هػػػ، كلػػػم كنفػػػت  با،رئػػػا،ة إىل ابػػػن شبػػػاف ئػػػنوات فعػػػدؿ ّٔػػػا هرباػػػ، إىل ابػػػن األربعػػػإ

 ا،لفر. ، حلمة لنو كىذا ألظم

اؼبهللػػدم اؼبنتظػػر كا قتمػػاص  ء ألػػداء آؿ ؿبمػػد لنػػد ْػػركجأالػػوف مسػػ ما مػػن اعتقػػد أف ا،قيامػػة ىػػت إأيػػا
 لنهللما.  ؿ ؿبمد منهللم لند ذ،  كازلم أف أكؿ من اقتا منو نبا أبوبلر كلمر رضت ا

ؿبمػد كىػذه مقا،ػة اػبميػو ا،ػا  أالػوف مسػ ما مػن اػزلم أف اؼبهللػدم اؼبنتظػر إذا ْػرج ئػيحقق مػا   وبققػو
 ثتابو. قرح ّٔا يف
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أفم فرؽ بػإ نلػاح ،ي ػة أك ،يػاؿ معػدكدة  ابيُ ا،زنا فبريم يف نلاح اؼبتعة إذ أنو إذا أذأالوف مس ما من 
 ا،زنا. أك شهللر أك أق، أك أثرير كىذا ىو لإ

يبلػن ا،تقراػى بػإ ىػن ء كبػإ  كأْ ا أالوف مس مان: من فيو ىذه ا،بمكم ث هللا كما ىو أثرير منهللا؟ كى،
دكف أف اتنػػػازؿ أأػػػد ا،فػػػراقإ أك ثػػػػم  ا،عقا ػػػد اؼبتناق ػػػػةأىػػػ، ا،سػػػنة؟ كىػػػ، ئيحمػػػ، تقػػػػارب بػػػإ أىػػػ، 

تناز،  ا،راف ة لن لقا دىا ا،ا ىػت ل يهللػا مػن أثريػر  ا،فراقإ لن شتء فبا ىو من قميم لقيدتو؟ فهلل،
من أ،ف ئنة أك أ  لن بع هللا ىذاما   الوف إ  أف ايػاء ا؟ كىػ، يبلػن أف اتنػازؿ أىػ، ا،سػنة لػن 

تفقػػوا مػػ  ا،راف ػػة ىػػذا مػػا   الػػوف إ  أف ايػػاء ا كإف مػػن اتايػػ، ذ،ػػ  بعػػض لقا ػػدىم مػػن أهػػ ف ا
بػػ،    مػػاء فيػػو كظنونػػا   أقيقػػة ؽبػػا كإف ا،سػػعت إىل ا،تقراػػى   اقتمػػر ل ػػهلل ا،بنػػا يف أياتػػو اتايػػ، ئػػرابا

 انتهللهلل . راهعوف. ائتمر ل يو أتبالو من بعده ف نا  كإنا إ،يو

قػػػار كاضػػػحان لنػػػد أفػػػراد ىػػػذه اعبمالػػػة، كثػػػذ،  تػػػرؾ ا،غػػػ ة ل ػػػهلل  ا،ػػػو ء كا،ػػػرباء أف –أْػػػت  –كاغباقػػػ، 
 كا،تحمو قار كاضحان   ش  فيو، حبي  اتم تقراى من ثاف يف قفّْ اعبمالػة ك،ػو ثػاف فائػد ا،عقيدة

 ا،س ف. ا،عقيدة، كاتم إبعاد من ثاف ْارج قفوفهللم، ك،و ثاف من أشدّْ أنمار لقيدة

أف  و مػػن شػػيوخ صبالػػػة ا ْػػواف: "بػػ، دلػػوة ا ْػػواف تػػػرفضكىػػ ا،يائػػإ هائػػم بػػن مهلل ػػػ، قػػوؿ كا،ػػد،ي،
فهللمػػان ،سئػػمـ  الػػوف يف قػػفوفهللا أم شػػاا انفػػر مػػن ا،تقيٌػػد خب ِ ِهللػػم كنظػػامهللم، ك،ػػو ثػػاف أركع ا،ػػدلاة

 ، ممة" كلقيدتو، كأثريرىم قراءة ، لتى كمن أشد اؼبس مإ ضبائة كأْيعهللم

دات ا ْواف كشػ ِ ِهللم كىر قػاهتم كضػمؽبم يف ك  ىبفهلل ل يلم تمروبات ا،قرضاكم كالتقاده كباقت قيا
 ىذه اؼبسا،ة ا،عقداة اؼبهللمة .

 الدين هلل والوطن للجميع:

 أواران م  اؼبرشد ا،ريا،  لمر ا،ت مساٍل، كفيو: «آّ ة»أهرت ؾب ة 

ا،ػػدان ، كا،ػػو ن ، جميػػ . ىػػذا ىػػو أأػػد ا،يػػعارات ا،تارىبيػػة ، وفػػد، إىل أم مػػدل تتفػػق مػػ  ىػػذا  -س
 ا،يعار؟
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أ،يو ىذا ىو ا،واق ؟ أ  تلن اؼبدانة اؼبنػورة ك نػان ، مسػ مإ كا،يهللػود ل ػهلل لهللػد رئػوؿ ا مػ  بقػاء   - ج
 ث، موا ن ل هلل دانو دكف تعرض ،و يف معتقداتو؟

إف يف ثػػػ، دك،ػػػة يف ا،عػػػا  أق يػػػات ؽبػػػا معتقػػػدات دانيػػػة زبػػػاؼ األثريراػػػة، فا،لػػػ، اتو،ػػػوف ا،وظػػػا ف ا،عامػػػة، 
ثتفان إىل ثتف، ؼباذا اعتػرب ىػذا اؼبعػىن شػعاران أك شػي ان غػ  مقبػوؿ؟ إف ا ئػمـ كهبندكف ، دفاع لن ك نهللم  

 اس  ث، ا،داانات بعد أف قاؿ ا

[، مث اغبسػاب لنػد ا، ك،ػيو ِٗ: }فمػن شػاء ف يػنمن كمػن شػاء ف يلفػر{ ]ا،لهللػف: -تبػارؾ كتعػاىل-
 يف ا ئمـ إثراه ل هلل دان بذاتو.

ف ثفار أىػ، ا،لتػاب إْػواف ؽبػم! قػاؿ: إف بعػض مػا تػراه مػن ا،تعمػى ك،ذ، ي فا،دثتور ا،قرضاكم ارل أ
 ،دل بعض اؼبس مإ، قد الوف رد فع، ،تعمى آْر من إْواهنم كموا نيهللم من غ  اؼبس مإ.

 : )إذا ثاف ا ْوة اؼبسيحيوف اتأذكف من ىذا اؼبم ِ ُي ف يغ  أك وبذؼو.-أا ان -كقاؿ 

 : أف أأد إْواننا األقباط تل مو....كاقوؿ: )كفبا   أنساه يف ىذا اؼبنسبر

 ك،ذ،  تراه هبوب ا فاؽ داليان إىل أوار األدااف .

،قػد دلػوت شامػيان إىل ىػذا اغبػوار يف ثتػاذ "أك،واػات اغبرثػة ا ئػممية"، دلػوت إىل اغبػوار مػ  »قاؿ: 
ؿباك،ػػة ا، قػػاء  ا،غػػرب، كاغبػػوار ل ػػهلل اؼبسػػتول ا،ػػداو مػػ  رهػػاؿ ا،ػػدان مػػن ا،لراد،ػػة كاألئػػاقفة كا،قسػػو...

 ّٔن ء كا تماؿ ّٔم ثما أاكؿ ىذا ا،دثتور أسن ا، اذ.....

أ ػػػرت ىػػػذا ا،عػػػاـ شػػػهللر مػػػااو اؼباضػػػت مػػػنسبران يف موئػػػلو، كثػػػاف أػػػوؿ ا ئػػػمـ كا،تفػػػاىم بػػػإ »كقػػػاؿ: 
ا،ػػداانات كا،يػػعوب األْػػرل، كشػػارؾ فيػػو مسػػيحيوف كاهللػػود كغػػ ىم مػػن أربػػاب ا،ػػداانات األْػػرل، كيف 

 ػػػرت أفػػػمن تلريبػػػا ، قػػػاء اؼبسػػػيحيإ كبعػػػض اؼبسػػػ مإ نظمػػػو ؾب ػػػو ا،لنػػػا و ، يػػػرؽ آْػػػر ا،مػػػيف أ
 األكئو.

ىػػذا ىػػو را ػػد اؼبدرئػػة ا قػػمأية ا،ػػا ائػػتمد أ،بنػػا كصبالػػة ا ْػػواف اؼبسػػ مإ أفلػػارىم منػػو رهػػ، شػػيعت 
رح نفسػو أثىن ليرم مازندراٍل انتمت ، منئسة اؼبائونية ا،يهللوداػة بػ، ىػو مػن ألممهللػا كا،سػناؿ ا،ػذم ا ِػ
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عبمالة ا ْواف كقادهتا ى، انعدـ يف أمة ؿبمد ق هلل ا ل يو كئ م اؼبري، كا،قػدكة أػ  تتاػذكا مػن رهػ، 
ا،لفػػر كا،زندقػػة مػػريم أل ػػهلل كقػػدكة ،لػػم أ  تسػػمعوا بعيػػرات أ،ػػوؼ ا،قػػادة األكفيػػاء ا،نجبػػاء أ،ػػيو ،لػػم يف 

 رئوؿ ا كقحابتو ا،قدكة كاألئوة اغبسنة ؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!

  ت ػػػ  ىػػػت بعػػػض ا،عقا ػػػد كاؼببػػػادئ كا،وئػػػا ، ا،ػػػا ائػػػتقتهللا صبالػػػة ا ْػػػواف اؼبسػػػ موف مػػػن ا،فلػػػر ثانػػػ
ا قػػمأت ا،ػػذم أشػػرف  اؼبائػػونية ا،يهللوداػػة ل ػػهلل نيػػره كرلرلتػػو رغبتػػا يف ىػػدـ لقا ػػد ا ئػػمـ كمباد ػػو 

قػػوة إ  ا،سػػامية ك  أدرم ىػػ، تبنػػ  اعبمالػػة ت ػػ  اؼببػػادئ لػػن ل ػػم كاقػػرار أـ لػػن ههللػػ، ك  أػػوؿ ك  
 با .
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 فصل

 قيادات اخوانية عمالء للماسونية :

ئأقـو ب ِرح بعض فبا قي، لن موضوع ارتباط ا ْواف باؼبائػونية ا،عاؼبيػة مػن شػهللادات بعػض قػادة اغبرثػة 
إ .  اؼبنيقإ كبعض ا،لتاب كاؼبنْر

 

أك  :اقػػػوؿ ا،يػػػيى ؿبمػػػد ا،غػػػزايل يف ثتابػػػو ا،ػػػذم ظبػػػاه "مػػػن معػػػا  اغبػػػق يف ثفاأنػػػا ا ئػػػممت اغبػػػدا " 
شػارع اعبمهللوراػة لػن  ُْا،ناشر دار ا،لتى اغبداريػة ،مػاأبهللا توفيػق لفيفػت  --- ُّٔٗا، ِبعة ا،ريانية 

غرابنػا لنهللػا ،يتػوىل  توىل اؼبستيار أسن اؽب ػيى ؼبنمػى اؼبرشػد ا،عػاـ ، جمالػة "ائػتقدم  اعبمالػة رهػمن 
قيادهتػػػػا كأثػػػػاد أكقػػػػن بػػػػأف مػػػػن كراء ىػػػػذا ا ئػػػػتقداـ أقػػػػاب  ىي ػػػػات ئػػػػراة لاؼبيػػػػة أرادت تػػػػدكاى ا،نيػػػػاط 
ا ئػػممت ا،و،يػػد فتسػػ    مػػن ْػػمؿ ا،ريغػػرات اؼبفتوأػػة يف ثيػػاف صبالػػة ىػػذا أاؽبػػا كقػػنع  مػػا قػػنع ، 

اذ أسػػػن اؽب ػػػي  نفسػػػو عبمالػػػة ك،قػػػد ظبعنػػػا ثممنػػػا ثريػػػ نا لػػػن انتسػػػاب لػػػدد مػػػن اؼبائػػػوف بيػػػنهللم األئػػػت
ا ْػػواف ك،لػػو   ألػػرؼ با، ػػبو ثيػػف ائػػت ِال  ىػػذه اؽبي ػػات ا،لػػافرة با ئػػمـ أف زبنػػق صبالػػة ثبػػ ة 

 ل هلل ا،نحو ا،ا فع تو، كردبا ثيف اؼبستقب، أئرار ىذه اؼبأئاة".

يػػيى أسػػن كىػػذا ا لػػ اؼ ا،مػػراُ مػػن ا ْػػواف ا،بػػارز ا،يػػيى ؿبمػػد ا،غػػزايل أأػػد أقػػرب ا،يامػػيات ، 
ا،بنا منئو صبالة ا ْػواف ثبػ  ا ف قػدقو كىنػا   وبتػاج ا،لػمـ إىل تع يػق فهللػو كاضػُ كاتفػق مػا نراػد 

 قو،و كإاما،و.

ثانيا : ففت درائة أدارية ربم، لنواف )اؼبائػونية كاؼبائػوف يف ممػرو قػدرت يف ثتػاب لػن ئ سػ ة ممػر 
هللػػا ا،باأػػ  تػػاراى اغبرثػػة اؼبائػػونية يف ممػػر ا،نهلل ػػة بػػدار ا،لتػػى ، باأػػ  كا ػػ، إبػػراىيم ا،دئػػوقت صبػػ  في

 كأئم مياى  اؼبائونيإ اؼبمراإ هاء أئم اؼبستيار أسن اؽب يى بينهللم.
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 مم ِفهلل ا،سبالت:

"مم ِفهلل ا،سبالت" ا،ػذم ئػاىم يف اغبرثػة ا،و نيػة اؼبمػراة ثػاف مػن أنيػو األل ػاء اؼبائػوف يف بػ كت. 
اف ىبػػػدـ ّٔػػػا أىػػػداؼ اؼبسػػػمإ بػػػا ْواف اؼبسػػػ مإ يف ك،لػػن ألم مػػػدل ثػػػاف انتمػػػاؤه ، مائػػػونية؟ كىػػػ، ثػػ

ر يسػا لامػا ، حرثػة اؼبسػماة "ا ْػواف  ُْٓٗممر كئوراا؟ ك،قد انتاػى "ممػ ِفهلل ا،سػبالت" بعػد لػاـ 
 – ُْْٗاؼبسػػػ مإ" يف ئػػػوراا كأ  قػػػوا ل يػػػو ائػػػم اؼبراقػػػى ا،عػػػاـ. كقػػػد انتاػػػى "ممػػػ ِفهلل ا،سػػػبالت" ]

 كاػب ِابة "ؿبمد ا،غزايل" يف ثتابو )من مممُ اغبقو[ مراقبا لاما ؼبوىبتو يف ا،لتابة ُْٓٗ

را لػن  امػة ثػربل ،رهػ، مػن ثبػار اؼبفلػران يف صبالػة  ك  اقتمر األمر ل ػهلل ذ،ػ  بػ، ثيػف ا،نقػاب مػْن
 ا ْواف اؼبس مإ أ  كىو راشد ا،غنوشت اغبا ز ل هلل ها زة معهللد شاثاـ ىاكس اؼبائوٍل

ران ل ػػػهلل هػػػا زة مػػػن إأػػػدل أثػػػرب اؼبنظمػػػات كقػػػد أػػػاز ا،غنوشػػػت تقػػػداران ؼبواقفػػػو اؼبنحرفػػػ ة لػػػن ا ئػػػمـ مػػػْن
 اؼبائونية ا،دك،ية.

و، كاؼبعػركؼ رظبيػا بائػم اؼبعهللػد اؼب لػت ، يػنكف Chatham Houseفقػد قػرر معهللػد شػاثاـ ىػاكس )
و إئػػناد ثػػ، مػػن راشػػد The Royal Institute of International Affairsا،دك،يػػة )

ؽبػػذا ا،عػاـ كذ،ػ  ،عم هللمػػا مػن أهػػ، ضػماف بقػاء تػػونو يف   يعػة اؼبػػد  ا،غنوشػت كاؼبنمػف اؼبرزكقػػت ها زتػو
ا،ديبقرا ت يف ا،يرؽ األكئو كااؿ إفراقيػا حبسػى مػا كرد ل ػهلل موقػ  ىػذا اؼبعهللػد كل ػهلل ا،مػفحة ا،رظبيػة 

 ،راشد ا،غنوشت.

 ا،غنوشت أا ز ل هلل ها زة أمرالية

شػن ِن إئػناد ا،غنوشػت هػا زة مسػ م ديبقرا ػت كاأيت ذ،  بعد أف قرر مرثز درائة ا ئمـ كا،ديبقرا يػة بوا
 .َُِِ،سنة 

كاذثر بأف معهللػد شػاثهللاـ ىػاكس ىػو معهللػد مائػوٍل كمقػره برا ِانيػا كأئػو تزامنػا مػ  ئػقوط دك،ػة اػبمفػة 
 ثما ىو مذثور يف قفحة اؼبعهللد.  َُِٗا ئممية كبا،تحداد ئنة 
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يل ا،ػػػدثتور ا،قرضػػػاكم مائػػػوٍل كىػػػذا كمػػػن اػػػدرم فردبػػػا تليػػػف ،نػػػا األاػػػاـ أف زلػػػيم ا،فلػػػر ا ْػػػواٍل اغبػػػا
التقػػػادم يف ذ،ػػػ  ا،رهػػػ، فبعػػػد مقارنػػػة فلػػػر ا،رهػػػ، بػػػا،فلر ا،تنػػػوارم ا،تجداػػػدم ا،ػػػذم غذتػػػو اؼبائػػػونية 
كهػػػدت ت ِػػػابق تػػػاـ بػػػإ فلػػػر ذ،ػػػ  ا،رهػػػ، كفلػػػر صبػػػاؿ ا،ػػػدان األفغػػػاٍل كؿبمػػػد لبػػػده كغ نبػػػا مػػػن رهػػػاؿ 

 اؼبائونية األكفياء ؽبا .
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 الخاتمة :

تو يف ىذه ا،مفحات اؼبعدكدة   الن أقػدا ل ػهلل اأػد مػن اؼبسػ مإ ك  ذبروبػا يف أأػد بقػدر دإف ما أكر 
ما ىو بياف ، حقيقة اؼبغيبة ا،ا ، ِاؼبا غاب  كغاب  فأردت أف اعرؼ ا،ناس ثافػة مػا هبػرم أػوؽبم ْاقػة 

  اعرؼ ا،ناس أقيقتهللػا كإهنػا بعد ا،ريورات ا،ا اشتع   يف ا،و ن ا،عرذ ا،عزاز كقعود ىذه اعبمالة ا،ا 
إمبا أكق   إىل ئدة اغبلم ألف ا،غرب كهد فيهللا كيف فلرىا كئيائتهللا ما ايفت قدره كاقػر لينػو ثيػف 
  كىػػو مػػن هػػرّٔم يف لػػدة ب ػػداف فلػػانوا نعػػم اػبػػدـ كنعػػم اعبنػػود اؼبا مػػإ يف ْدمػػة ا،مػػ يى ."راهػػ  

 شهللادة بانيتا أماـ ا،لونغرس "

ا ْػػواف اؼبسػػ موف ا،ػػذان غيبػػوا ئػػنوات لػػن ا،واقػػ  كلػػن اغبقيقػػة أقػػوؿ ؽبػػم أئػػرلوا  كألتبػػاع كأنمػػار صبالػػة
ا كدانو كشرلو فما أنتم إ  كقود ؼبعرثة   ناقة ،لم ّٔا ك  صبػ، ىػذه  با،فرار من ت   اعبمالة كفركا إىل

ة يف اػػػد اؼبيػػػػركع اؼبعرثػػػة ا،ػػػا تػػػدفعوف شبنهللػػػػا كهبنيػػػو ا،قػػػادة كا،سػػػػادة داْػػػ، اعبمالػػػة كا،ػػػذان ىػػػػم ؾبػػػرد أدا
 اؼبائوٍل ا،مهلليوق ي  ثما أكردنا ئابقا ك  مزاد .

ائػػأؿ ا دبنػػو كثرمػػو أف اغفػػر يل كاف اتجػػاكز لػػو كاػػدْ و اعبنػػة بغػػ  أسػػاب ك  ئػػابقة لػػذاب انػػو كيل 
 ذ،  كا،قادر ل يو كآْر دلوانا أف اغبمد  رب ا،عاؼبإ.

 

 أخوكم أبو عبد الرحمن المقدسي .
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